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 اثم سلبا طورت قالماب لوسي هبل اعرمر اهيل حاس ؛ ناش
 سابنإلا لسع رخال !مسر إل اك نينم دلما عر لولا ط ر تمي ا مرا 00

 ف اسباانار هلهجا بل دلال ول ؛ !ام ايم لع الز يمول اس ا بان تركن
 مد مهنا عارم ليشوملاارسا !ب هب ] عنالر هحيسز 1تاسإ ناب رو اجرت
 ل هو رومحتملا ممن لجل 9 تيوس اب اجار عاملات يارا
 نيس ومل اسا اب كيم نو يلا ١ 2 ا ا ا اذه
 ءظعرب ءانارع ايبا د هيلعدسا ل ةسالوسديل كلك ذب نع بطعم 0

 دادز أ مار يح ب ! كسب ؟لبت ناو يل !تيس 0
 4 رسبر ل اكيلاير نس زم طع رج فه يدج عسر ١ ها! طوس لعو رز

 ولم كريز !ىيمرملار رمل هني يل تاور تمر هت اع تالاارإلا 700
 اسيعاارت اهل 21 ّن هزلع سلي بلر وص نم لح لامر نحل

 أم أد 0 ,هل مرهم نإ عك م ارك و نرغب سازو

 0 1 "| ربابالا ا ا وا
 200 رد نيسوملارما ١ ع
 مر - 0 لس 5 ها ذل
 0 أوم واى 0 لوسا ارا
 كلرس دب. ناكل 00 ميا
 "ب سلاف لج م: نان اهم د 7 تس 7 1
 رانباريس رديف هيت للرد اود تدل اعريلا موه ام
 اي يجدد جب - و 01

 16 ف عرج لاب هر ب! لرسج رع *ل 2من

 اج اارأ هجيج ابديت موسأز لاس لجربد + 0 2 او يكل
 ا لي ما ايرمار تنايف

 دلالي ر شامرملاارس 3 رمك تهاوي 7

 0 رنيرخلا
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 057 ل تالرس ركب ىحرالاو تاس! (مرعهنجف_سمراومل هزم امال اهئ

 لا. ارك /زك ورلد ار ايمو زم اج اين« ءاصدل زمر يسنملا يل مدل سقس
 ردك جزع تي هدول اجازه يسدللا هما اربع لرخل سمال 4 مرسال دق فو ىلا

 كردإ كيم, ريك الا حاد نا اعرجصت انا ماس را نراوخ# 0 نت رق

 تف مجرم ارد يح سلع لس لس ريل ار #اطخخ ثم هم سس ا !اءضشملال معا :

 9 مر مزمور اس اذ : لم اب ع سردادم مزمل اعلاسأب

 دارواد ل ل ١ / 1 فيعمل اشم +0 115ل
 2 5 0 6 ل ارملة ن .يبك 10

 0 58 كرامي !لسر كيد ان رار همازالز "سا وحل اع يرعب زكر كما
 .[مسوحلا را دوف لعل لا ياسو عسا اربح هس هس ايسمل اي متن رز ةياهللم

 سوما رس ا او نمر ساربدلط ناز النايل ضال جت اوس 00
 نم الح لوتس راخب اير عزا كراميل ' ما "ميقا هه نمير اهو دب ري هب رمي ده
 مال فز كمال لا رمز مما لل انا قم ماالصب ءاق هولا رامنالا
 ان موييلم سل لما ل رسر نائعلج ن!لانديو بيل دل انالل ان هس سل دهام
 00 اند سيدبب تنحل روم ماني امن د وواشلا ةير# الاو رماع

 ام اعبرح نيج اس 0 11 ا عجل لع اسمي ايراد بس اعيد احب معبعوم رع كسر طولا ل زيض اوس اس الر مه
 0 ل عن ملايسم هن تدعتا لجو وبران بلان نفي دع يل
 | يني احبس ادن امي اهاهنالوس نم هاد 0 ل
 ١ 0 انك م هده ويل هنن لجشملا هحلخل اذ م او فرامسا
 ا يل هسا وسر سيحل بايو احمل م
 2 يس اع ايريس ير بلع سلا جاني !فيلقلار'
 هيلارحو او "0 يلا دع سا ا
 هل يل همي لمار لا ارب سابع اعل امن كيس ما اهريتس ذل د

 تيمح الام انا رمي خشب باطخ اري علانرتم دل مدهنإ ايش سار
 مس. اب هم ول هممإو مرحللااو هاجر اعالو عر رع ليك سم 0

 رهلاجل اكريزم هلاععو مخ ا اب هحنرل 1 ير ام
 اضلعوَف هن كاع رماو هيخإ ب يلع ءطساب س آم سالب بس يف

 ل امم ل يتراكم رس نا !لادع

 0 0 رارسارورهو 0 ' اع -
 ىلا عارم رحى لاين م يبلع بيل اعلا 1 ! مل جزا 000
 بص 1 لا مدبب وف رعسسا رنا م موه الا عجاسا
 اور مع كره | هزل ايست ام [زما ل دلع سان لاسم
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 و ايملاعي لس اررسوف تروس ايد ءاه ىلا (يلع رت وان تزما زهر اهءورا

 اد تسر ضال هارطران اذهاب ينم وم كول دل لحب ا اهم
  <0اهاررر اول ر ناد سوسو أعم أارلهأم 6 صل

 م ا دي رد افلا لا تلد

 ١2 دلع تي وسلم كيوي م .مترال الم ١ ا 2
 ا 00 لح 5 ان الل الاقن هيمو سام |رسنالا مقرا اتناول عا شوا مر ١ . | االول لاف خان امو بس نم مدمن اح لل هاو: هرم رك ال

 ظ كن نلف سيل شل اع أم ارم معسل ع اونو سور اموت ورع
  1 0لا ذل اناس نم دون حليب 0 2

 اب كل 00 7 :
 تالا «. رحت الفلين بيبو ؤف مر

  0ل 0 ادلجوزع سا 00

 ب تا ر ىكبح مرسل 0 مسا هبصعب هيل رو عيار

 ل 'د دلبل اذ احلَجَر

 ا ةدمياعز دكا رت ذولا عوز ساو اشرت حبب
 تلد همن ممل اعلا !لويرملا كب اذ لشن و١ لّصل اهم سيل الد يكول ' مدر

 : هقو رخل“ هع | ل ان هلرماز بعص مرت ل 4 وسان 0

  3زيررممامع دل را لب ضل تعبت عج
 يق مخ سمر ب همام ديم محبو ) همر زن تيوحأ دع لذكا لام مز رو

 مكس دجنالا 0 ار را اها

 | خيرت ار مي لو اناملح نيل مدح اال اميعسنب رهان مر“ ى دعاملو
 اومب كررباسسللا هيأ هيب بزب مه عمم خ 4 دما مناك كوول

  10اكلاس لاق 37

 ع اوم اجر'لاشا رات نايل ا «نامادط اون ا اززر ناشد عب دل اصخل م
 ١ رمد 0 ال وطعن ؛رابل |وم'ناربب ترك ماا اطر ع الع اكس ان
 اب تار اما افهم جالا نافل
 وهلا رن و لول 1و "زى د0 ترو رسوب عئ اد طن اواذشاهالعوبا

 (١ كر رول ام لب سادسا ١6 اهل لوني طعس ل ملمع عوسل مماعل اول نال اع دول

 يل ير طر يلامس دسم دي ١ نما كيما لوقو علال

 فر اس رسفل جرم قلل انه تاه همون ان حا هل
 مي رداد 0 ا وم ٠

 اهو ك ا رنمو 06 7-0-2 بق ٌزااره اب ١/ ناعكرب] روس /زم هل

 بحلز ابمسل مشا ىلا زرك ل 111 ارهاع دل كلارك ل زا طك
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 هل
 د

 . ىو دى ردم نمل اه 11137 سلا

 71 يلو 1

 دع 0 عوع امساك ١ يأ

 اهي تت ا ار ا ااا ا ااا 0 ا ا7آ7 7 1 ز زة ز ز ز ز ز > ز20ز >2 2زةز2ةزةزةي040 2

 اانا ذم دير انن ل يضل ل 'ىلسع زلملل ادن لتس 9

 تايمس هلاك بعاولخو اهل العم زم ولا يعمم ذل در هل اواي انعتامس ازو
 - 0 و هس ' وقيل | مْ جاه ةنا ابل احن نشرلا عب . 1 ١

 ىل للاب لام همالا دهم تنال امنة ساير ل. دا طلبي ولا كر
 تم عناجسل ا (يي زي ساهي محا «دب |( ليز اهي ضرير يا

 +. دس درعربسولاب ا خل 6 عمير ني فلا لرب عرب ده! اسمسل ان (ىريول وزو وجر
 امسك زف يشمل "رس احا فنا مهرس لس د "ا ' عن تعسزا كمون ديلان اره
 وي لحل تع هلا | العري درت ا يسن وح ءل ل ادق لباني تكسر "يرسل اغتنم
 قيعبسرمل ارس ابدل لامن ا 2 ىلع ل د ءااسمل اقاهقل اير مس اهل اهني م تايدس

 هضاواف 7 اننا مرادانطول اجا اساس 0

 يقع 'امرسادعاو ل امد ل! تنل 1مل تن حر هن لس اهم ايز ام ل اهنيد ورعب لاعن هل
 ء انزع اهديلا اس اروع الان مايه زم نازل اربع انغ اس االمر ظن اناس كم ام

 لاا ىف الساري يمارس | ايل هم اهسس عر ينم ول طي يح تلد ببال 'يلعي :
 سابع ايل اذ لاه ب ه زعا كل اق م ا ا ا ل هل ل اى ديا

 ل رمت 2 دز اين ل امرت هدانا ل هدر

 ناكداهد ديو تاراكزم تاج رعاذ ا ايت هيلا اس ضم لامن نابت

 بلحاج لان تدي بكب: مايل اك طب دش اس ىكبغ م

 ار زعرور نري راها لاس اسلم نيسوملا مالا يل تزم م

 ار هنئرل ١ اقر ال ' يال يلاف بل لوبز مر هي عجل ام كاطع

 ل تا سسلك وول ا ابادر زم هيراز ىلا اهدار

 هيلا هلع لفلان معلب تر بنر ١ ام تكن معو ل امن هبا ز ب را

 زلراع ناعم ننيرل اس لاش ندا يعر للان اذمذ هليل امه يبس ماع

 دلال ار لدن إرث رس ارم لوطرا ذ يللا اب ويل ١ رم هيل ارا زعل اع: ل

 سد ديه !و م ل! كيلر اناقطب ابان بر 'يال 52

 : 0 رطسإ باز لس از
 ل ى در ل اه م ل ميسا كب ندع بل سس 201 ناو تيكا ان

 2 انس اكديفالك ا ل وايل ريميرتر هوم ا عسل اب ل ب
 كاي ورجر المد المن“ ار رانالمل "ادبي 20 1

 دنع هر يف همم هاتر اناوعلا م م لاى 0

 لافد لد دكر موي ديلاخ ١ مل دل !ومارإ حل يع اواحأ كرت مِطسْواا
 فسم يم ا سارعي شمل مع هسا تهزم اعلا تدر از اصر ع 20

 مك اوربتل بكار يسبب عمار ازهزم زها بح ال هل لاك

 ملال جال مديرا دك اليو اهالاد د انهي فالي ار كسل مخ اس مب
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 00 ا
 6 || 9 - 1 ٠

 هام 3 0 1 سر ني خلل لش لس سال لحي

 م ْ 1 : ظ نايطتم نام هيولا م 0 1نالناوعلا 0

 كك ل ”ارعمرن 3 ١ مل اع هلع ررا كل اهي هد 7 7 رىس ازاي ل جرا 5 بلي تا 8

 00 0 0 اي مال اكل ايدل 3 علب موا ١ /* الاس يجرم
 ص ل أ .ش |! ' |

 هلا عصير انيس 0 ال سا راورجلا راع 0-0 ايمرعلاهب
 باسيل تس ايا رس باب سام دس هلز ارم "ادور

 بات دال نهرب يي ربل ع تتهم 1 ليحرو 1 2-5 '
 0 سمها رله هرب 00 هارمايزا
 8 ١ ميكشر وت اهلاس

 0 0-2 ءاعاذ اع انبي ا ليلعب 525-007
 7 اس او كن سمر مانع ل[ هاك >ر اول جر ١ هليل ف ارم ميدان دانا
 م مرو كد ليم الادر ول ه رمل امس 5 م اع امي ل ر 1

 0 رمال خر ىل رار ل طنل بلعس ال «دسل هلل مرج اال ددسن
 ناذكيا 0 اك اسادتو ا ان اطلسي عدن بيا ىو
 تدر يل انجاز اهسما ني ل كل ا نايمس تريل ان: هيععرب ايده الر ارخ اف (ىضدجامك طخ

 0 0 ب ارب ءاهرسافر ابسرج ب دمت أ - بامىلاوما الط
 بئر ها لا ارميل أ ب ابنهم قل عامي يدهس اف يسرح از امد اهن اع
 00 : ل تلم يدير تي تفك ر اهلغ جل انشر ان رع امل لاس
 سا كريز رام ايم لفرل أوبن ممول ايس را هيرو دع تام اولا
 ليم هيأ لفن اد مسأوأ اري حيه اد كليف هما لل عل هيا كنان

 لممإم مذ رئت ]لكبر م مدد لإ يمي م ام اه ارض هم انساوع - اوس مخ اهسلز 0

 بال: برم الو هقيضار ةدس
 انو

 0 0و هب توب ازا نار نو اسججل غطا زمل هسامهتر نابعس

 0 سارع «.هلدار زويل ارامل ' 0

 هرب ارواز مك مىلج ملجو زعوس 0 لدعم ايسأ -.
 لادا اهب شح ف هنأ يد نا 7 عوط امحازوجرل خس. َِذ

 ا[ هيلا لدر
 ست رتعزم ذر مرش يف كم ماوس ول ارب 3 ب ذم ظ ا

 احا تمس ازهزل اركان معربا «يجئاشم ب دم ردك دل « يل ارقي ادد
 0 ا ل اين دينو انوع الهم كذا
 مز مل لج ز رجم يسوم ايس! !ي ان يم ١ و

 تيمئزاو هطول ايف من! مدلل 0س ل عرفا د ايغبج 1: لن

 دهان
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 - ميزي سول 5-5 هايل ل وم طق اكانماربع ونا ْ
 ظ م _عىعل 35

 6 هوجو 0 0 3
 َ طر امسادم نب ! أ ا رم اه ال اغني

 0 د اوال وجب ايضعا 7 توباك دام ايي دعي
 ع

 داعم

 'توتنلخ عطر 00 ا
 ارم ثريا اكن ةلشالر هع تالراقر «ةرتر الو 0 ايرث من اهاطسارب

 2 كبده ادهنصل اذ لرغاإ [(ندسيجااو اهل ءاق د الروم مّشس ١ لكم ويري

 1 ضايب ادد ل اهيل كار
 ايفوب ١ ار لعامل اي هيله

 م ا ززحتسا لوب ار امه تدم 0 7
 يح ! ةلمو اول امرا و مويس إف ومش لج ام غض اي !ةسيخر شر هين رت
 هسا يع الا 0 ا

 رسل يب اعئابسل ين رخل مالع رس هتططروملاو طيز ٠ فل د ماك ناخب 4 خت لع مه بلسم ةؤئ أ

 ب سر هيكز ازرع تاعمإلا لع عش در ىف ىلع عطل ار ري
 ل هميم 1 طك رعب يمرس 10 ظن كا سادسة بسحر معارد

 كل نم الز نامل عر هيلا زد ادل نادر وز نيل ارم ناك لاد هيب ارع كر

 22 0 يامال زلال سرر التي اع ع دمر رز
 زال الر ااه الر « ارس ا الهش ب
 ريكو ا 0 ها ل المعي مع /١ ل درر حد

 لرد ىعاقل ني امس! عسي 0 ل انا

 و 0 نركب! اي را
 بلعفلوو# ل م ا ورا 0

 'ةيعوب | ازرع 44 مرعسووب 1 يس جارز املايلا ن امال الس أ روك هم ف
 01 لول ديو خلا

 ل امم اصب تلك لي ترامس لاسر لامع السب نس“ ةاكلبر ناآط_ مح

 افلانط باس رو امزح ميد 0 رع فراج الب ام

 2 تور انريول نم بلصل١ عضو نسال زم نأت هنا! مار مالا
 راس ذك 0 اصيل راء لن ادو نإ ]دا لي قز ان مف ردصت ! المد

 زسومزم الر لذ عاما لن ست هيل دات ل انضر ل ارهاب

 خا مةمرهايلاالز اهديلا يس اسال رس يان كين -ان راب دس

 لات تانمس انساك ارعا !لس ل مح 6 لاسم زب درعا 16سم ا

 اهوص نهد نا] رئي ازعل ربا تس ارا رهف ياليسردا/) لاب



 "مرش ا« سديم هاب و نذير بسلا +يل اع لسا

 سو ريع دلا ادهز اذ الإ يب مزاح ما تحس ابر هاير برش) صر < اي راو

 0 وب أمي ممل رعزررب + درس در ال باطل رو ل هد عساي
 - دن رم ك0 ال ننام دبر مانا 108 نشب انرتاي

 0 دحام اا لا زووسمزا حرش ناررم هزم

 8 تدبر ساسل اب اك ساره يسم لإ ني عساب ب
 : الات سكن امل الا ل رمت ل ةرموح يخيل د
 م 1 0 كلس رس اذار يئاحر مم مالم مصل زان
 روع تا هرم ثمن يلع احا كنس عن عر ماام برا ميهسابا تعم

 "ماوي ممن ت عرئاظ مدر طل الرتب ىو وك لسا طال تعم
 هظيم ل يوهملاريبلام 7 رمم بز اله كن ةبلعر ب رعت ةياعاش ل

 نم 8 , نىحل عضد م ضان يل رسل 0 عصرا
 < رك ة ءاس همداربلع دعاعد (ي تا | تتنباهنم امه معرهسسسا

 باهر مدور هسا هربا ناخدسل لمين ضخ بس ر هرل اهم لامي ارد ابيل ١مم /هلإ ام
 رماه ميس تظن ايو روب 'ل اذه كنه ا ويقتل ادد تير امل نا تمول

 ال اميل ةلكالك ام بلت عالر 'بل ا!يجاحو منهرع اسال ا (ين اامرربالا حر

 در نإ ' هم جه ١ انزع. اب > مل . مان حنبل ار عامر ساهم مسالا دعا
 عر معسل باي ندر ناو ع تا يزاطمل ١ امياوب ١6١ كد اس 'رإ
 هسليع غسل ان اور امد اربميزب هسأ هي ةماعلاب ادي يا بول مب سدو يلكوي «٠
 داتب لعرب س نوم اللدنم ان لاو مرح شما دعنا ىيَفَف !ساربموب١

 مسن نإ إ 'دانحل ابحار هسلل ابيزا طم ا رسرل «نيضل ارب
 ايما ل يسال ل اللاب 0 "رم امل 'هب ع اههف لاك هل ايحل
 عدل « ايات ار هش لا لك ابس رهيلع هسا ل يلا عرس امتي نع
 -/ر طر روعو ا( ليس وم م4 دير < برغل بال ايا وع
 رهو - اهل ايزل رجا عمل ليل تل 0 جنان لا
 ام فر كميل اج رانا 37

 0 0 ارم سن 2

 هو 7 ضف اري 48 ل نار !ميعس ل 0 لب هه رو با

 0 تس ل يمس سما يناستلا
 10 ع بحار هسألاب قلك لسير ان ”نويلم نإ نا وسر ا
 اهوا ا امم درع دانس و هيطهرج بسوي بدت
 0 يا 0 تامل مح

1 ْ  
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 هيي هينا سر ل ناين دب لفلم متاع بيم رسل طس

 مل هنو 4 دلو لابي از هان ىو دك هان اع قده

 موون مر وس راس ار ارد وجا نهارا ء وأول ادب هش راوي 0 ١

 هيأ (ئلام اوس هع يدين وي يم لإ اووي اج بساع وا
 بروما تس وسام لا“ مزز ربجر 'ي دهن ف يي” يع معطر اير يب
 ير اميل م 3 را ل انم ري ترف لك "نعول للا زب مشيا امو مالكا

 مكر يونس بئارعلن ادرداصتل ل! راي اهل انيزموف ااا منيا ل طن هاحا
 -ؤفف سس ىنيعار نكن اش ع اي مدد + ديل كو ماك بث يدلك نيف ملكرس

 هب. و هلم يلح امم اذ وسر جزم !ممرحرل» 'رلجر يأرلا 7 ١ مرماه

 ربط دح اقتل لا انعم ا نك را يب م تس ا

 | ورز )نصح زم راع عزل ري ا تراب اهل #مم لوم تس
 ا ارد احن زهره ال سر ت اضم د اشم كر اعمل 'مدل ل أعان اعلران

 يو , ارت اميز لراس اياهي | هقيلككال امم ١ اهفسإل امرك الن

 .انعاهاع اهرانم ترم د هلرشب ترحلاكس ردو نوم نا

 تب وي  «وبرصل نب م انك ( او ال) بور حار هسا صوب ] طد او

 را رحم ماش ها ريا دردل ادب نك« دعس مدس مررت ل

 "ل ندكر محال اذرمابل امسهب كار الد لرسول ارسمي 2 اروع عتش نم مهكر هيلع نيل

 هيج ايد نك ووش بخ يشل مطر رد اربعو الخ |مرامسإب
 امص ازد عطالا_رط ع عك ذ مل رمل ا بيار اهيذاأر لص كيرا محرتلما

 مهجر ىب اربع ما بيكر امج ىو شرت كوب |( 0 ناك

 اكل سار موب ا همر ىلع سار نأ ريع ب16 س]يعس لن يودعب ( هيرشعر
 ظ ,يعس لرب دب ]لب مدا دبع « محل ى الز مهسرب مكر كدب د

 0 اس لكي اط ا بنون رع ازيست ييدازب ةما سموا تيزي 3
 سرع اا رسما اياب هامئار اننحمر يكد نر ويك سالما يسر

 القيسي وسدي) يان كاد درب ار ءاركبب 17 0

1-0 

 كرما يش سامبعزو رك ل الع نكاد بيرجزب ريع مم 1

 ىل * عدس برمئلام لج 00 ل لا نم تا

 _ اهفنك زحلغان هل دكر خ ميدل موي ((او اما بار فحمل ارد مل اكمل
 مىحاش امرا يي ل ادعي دهان اجود ايل يلع كل ! كرار

 مرسم ا زم نوظر زل بن عسا هناا ا

 اها ابهزب ره يحرج دف عت فزسإو 1 ازو 0
 0 ا اي و 10

ست مك رطالا ةدوساب لبر الالام
 مب ج



 انلرضلا مامر رمام رمش وف كل 8 رك كرا
 «.ذ (اوملوك ر'مهمس

 0 هبل مرسا ره لب ديجازع جيس ل دلو اهل !ءارر 00

 برا مو هسدارتعاول )و كراب و ورل أملي 10. لإ
 ا امر هل ظ 770 سس نا 32 رت امد اب ا

 2 يل 7 عرخز ”ةمسلط عرسك 00
 78 نيت ارى : 'ئاار ار هيل حب كابن انو

 ا 38 ازبردعا مان ادم
4 | 

 00 سد رسرب ل امس لجعر 00 ا ثم اد 26
 ب احاركر د ان رال وع ساغردلوفل موعد دكر ال جو نا احر هل لامعا ادمن ءرغاأل مز ابر اود وسي درك و ناري ن'لاه كن ارا يا أنل رسولا رت ررطسل ١
 محارب ١ راسحلو ةبيباسل ني اذعي 0 ارت ل (وك م طع © + دلل تارا 1 1 عكا, مار ةجاش تايم 0 اذ اد

 طرمل ,ىنل رب تامل اياد 11 م-وميلع انز ! 1 لدم ا ممل ساس ل رع 0 ري زع جان ا «4درال 0
 مخل !نأي َك و 0 0-5 رل اكسل يي بادر د جاز سرح

 تيا 0 ة١عم لاهران رس جر امسي ىس ده د #م م ميذملا رد اره
 م اهب مر ري 1 ا ا و مي 0
 رمهكول ) 1 ! ىسلرمول 00 و 0 مي اهئ 0 لا ا 70

 نالت يب ىن دعا ل: دهرا اا امو + نير اه« كراروبلا
 رحاب اوكا فسار رس نكيرهيازع كيد رعبس يف أل د حس ع

 2 اسره هول كد 0 0 ةيقعل يايا هك صلمب "يسبح ءازاد يدك ندد نينرحمس م
 20 و ا ديوك م نعي هاش 1 أ عر نع لب ديكر عج كلر ا

 70 يام دل باس كم 7 ظ مس اءبكب مروي 14 هدا شرحا كو ادسسمل 'هوع در مرلطل ١
 زعل

 0 ا يطع عر در
 ١ اهو ز رسال / لب ر وصخ « د لامر هي <ي سرا
 را 1 لا دو م هناا
 وس راما يول (مسسب طلف اوووح ارجتم ال ارهكم هسال اتي اما

 لا

 رماه



 4 7 لا
 ا سطحي رجح هلا 2 لإ للام عيس نحب «رايسسم عيهبس امل 'لن

 روصل جت مروع و مسح لا مك لكب اه « ماجر بن اطمح و تع اقرا مر

 ا مم. د حلل ؟ 1 ا مر هأ رحل حرا عاف 3 . 'كلطرشوك يول ما تام

 ل اير فنا زوال اوبر تب سح يف ارز ١ 1 رون تيه أضحت زبري رهن علا ١ « رتل

 ا ل ايفس نسف 1( اصيح ارو ب اهلا اطسملا ب هر يطل نيا
 - تلاد ةمالو سر ان ل اسوم ىيارع 2 ' عرمرم حرم هم عهوي 1( يه هشبل

 , كحاز اي اهيرعر لكزل ارئاأر !تكر رخ !رقندل وز مث هلعي مودا !ذل يهز اكرل ليل
 الرز ]من ى هقرهع / اهلا ءارر لمعة سارعي هدر درو ا

 "درو !«ةناكدمسادبت وب د ب هل هب وحم ىازع اهتم ب ساوبمب زن هير

 مل لة منل امس نم يبس اعرب 6 رك ءجسسلا' ةمبأ رج م 7

 2-42 -- ّن هيلع جلال ةسا] رس هي مس لخر دكر ادب

 زال اننحلا زن مها ب سال يل « هل ولرحملا لا كد [نرسغ | ل كر دولي اس
 ل بوس ا هلع «لب ارس ا «ى كرت دالخ ( ءرسم كرب اير يدع انزع هسا هع( قرا ظ
 ديلا طير اع بلي يال وسر ل 6 ل 6 رخو تادبعرع حا هب نجل امنع
 0 : مصرا قرم دلدإ بادر ارو ههدل أمري هسا ههنانا هديع مح
 ترا اوك رجا نري سحاب )ها نايف عال مس جةمس فالكل

 احمل 0 ا ا ج14 0 دارهم

 زور اشم هديب مع ى ميكر [هلس سب 0 و 0 درب هساهمو هر

 رو تحل اهيز ال "تع ا الاب فريل زمانه تب يهتز
 بالمس رع ايازعرمالا رش : اهراس اهل ابار س اش ادّس لوب سنو يلج م 3

 02-5 ]رس ادواد او!( ظ

 عمد ل سل لب عبره ل دازع لررل نع رج نب ايكو اع صورا ردو

 نار م هبحاضز (مل ربل هل امراضوزم بخلع هلظم هدم اكرام
 يع مكر 00111 رواة اص)م ملر ا نان يدا دمايو نوخلل جعل هدب
 3 كرايدا «أر همام سس رم وحل

 1 ا 5 وب )4 طض احن ا مساوي

 070 000 يل هديل وعر لا در حس س دقو موكا هام مي

 م لذ كس ليو نرخ ومرس قلد برر ٠ مانهإل ادهديلرم عسا
 0 / مرد يكد حل ازاعي ىعاطتسس ١ ماطم ' اوف انا تانيوي ارعر
 اه مارك الانين » 0 راي دي هل .

 ا تسع معص ويزع نارو ]طيز «هنازرادم 0/2 لحس
 كي دوار ابيكم نلمس ذم « اقرت ا: ب ان يدل ريا امن اربع



 كاس
 نالعاد كيبل هون ام 0 ار هدو رطل

 عر دب الام م بيدخل زم اهي 0

 0 00 هم تحصا 4 دلو ام مرأه

 اتبع ام 1 و ليس 0 نحن 8 ا ا
 3 دهيببإ عرادرجي اور اه لان اممل "كرو !ناهنناو ساو ام 0
 اوف لوح | وحا كل احمل و ار اح « من للمحل

 و ر رمش ى كارب رخأر رك زل اير وه برجا ظئاخ اس ايمو

 تاي هِي اهزيعر وس امو دب ري نع برك نلعب !( يسوم ا ا

 سرب ازال امساء وحب يانا دبر 3 ادا ررلا و هيلع هسا عربا ] رصر ل 0

 7-0 كن مامر سلا م ا رجالنا در بللي وهيال سار اليدو زعمسا

 ومان اطمال ون هيا جد عيان داع لك باس الار بور رمى
 " وسل راسو |( هيبمل اور الدارس نست ير طاشح تع هع اع اج و

كب مرج ! معان ىبرلا نإ | ايو ر وحدو | (
00 اوم لح يحرم نم قرص 4 ثررلأ م

 

 رقما ال .رعلمسأ ل مس لوصر هي نعال مز يدع رع

 مسا انا سيب [ز اوبر هساؤتحب ارق هيلا لو رع هارد

 درتي دو لججوزع ديراب لنا لكط  الاذ ايس هسارجيإ) يذل طور لام ان انس كل
 0 . 3 احلا 0 نبل مرج رين هسا

 ليس

 ماو عي يلع ارداف ةعبإز ار ييصت تن ء اعدل ومر ذي لجورع

 همذلا ررمف ادعي ميصعت ر|ىلأ هايج وسم نس الدلال تاويدلا
 رس [6 دارخعب ل 1 يد

 ماس ل مس ( ضو اد صرب ا كسل اهل « وعلا مابي س العا رءانمل
 0 موا [نسايخ اعدام يب م
 عزل باح هر اون أه الخاز ان وش الخ هيلع تجار وب هل لحر "دا
 تلك تار ءاهاع مل اعهبل !برتعرغل : ١ لَن اهرح طل يشع نزل تا مك

 لاش ملم ىلع ااعرز مل آ رار مس اجو بحق لم[ وسل

 رس ل رس هيف ترتر ساه نرخ مديلات هده لتي كلا
 217 ورسم الام(« ريم تاع 0 ع امال اند

 وا مط اذ اال 5 ميس اصرخ 'دارالاةيونلا شن اين

 مان لل تلفأك رع لان لرد! تنرعل خازم ناو لاح هلل اسم ذ لطلاب
 مرعب 0 ارا لموت هل نشير راه خرا اهسسقنإا تيد
 هنيع ليد (ل انكل ان مخير 1 اعمر ابل از اه تبلد تحلر م تءرد
 ع ا "رول [ز' ل اقيربسع اعهسس سر

 نر كادي ارا مرجالهلربلا تبع ذد ملف + م
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 كانا يس وا ناك تاو اج بسه كن وارق

 تيا ثب اىمع نمد بهز معمر ريعإ 8-0 لدعإ ب قملوم «رل نع رجاء ريف /
 بزكو لعالال ر انا, وثب رمو هدسس عام مد لدروس: 6 ؛ 4 "يلج وسرير
 هي اتت ا - اج لاس لذا ارسم >0 باله ورق تا لا نك 2 0

 2 نيس ن ورع اال اد هايس ا 6 هيمو ير تاكا كارما ب تلمكل

 مك أاؤىر 5

 0 7” مما رخساسناج 01 نر
 :ييسسسب ارواار عا لهل ءلق نارا رع اف رخكب ازال نادرول هزل 00

 تحسس الور ملم 0 ناد ل اون ال 6ل «نروصتس_ ١ ريد لاش يأي

 5 تراسل اس اع رس مه فب عمت ١ ا وهتولاب اح هوا
 د سنا لمار هوه نر الهش زح ياام امس ربع“
 ريس خا ا رماعرؤزل راما وجت ايل | شارد اورو بال | هرعال/ م 7
 مج © قرار »ب اخويا« انيس ) ان صدد عع 4 راما
 "ايرازع لس ازهر ماع 7 27000
 ل ثومل كر احا نح سل 00 0

 بل اا رنا# ونار لا رهو ايل عزي 2 0

 اره دج د16 ناو يصح او(

 ب7 نال 0 ماوغ اس تابث دمعإلا سوك

 0و رس مع تقاس رمل
 ءاكيل ماجا سمول اننا لجط ع اع راكب عد راسب سيرو 50 عوض ارل اقوابز ١ زيزعل اهي مينو رجب ارز رس زب ميهس امن ان '

 0 0 راثع /لايس ازيكم 6 تدل ايا« ملح انا )سم١ ال ايلع كباعو لضميل | عرسسا تان

 2 : 1 لام حنعاتاو زهد 0
 52 ءانع زنا امم لا 6

 لرسم سر ايغس (ليصس أن دب يه
 736 01 هدواداع دوارل طرز بلر تو هرمز اد

 لرلصل ارتب او اب ببتحل ويساارا هاا وز او عك ايزل زي لك انا
 بمس وسل سر رع ف رك شسوي يلع م قلو رل ١ بول ةس ميجلت دك 35

 هسينأل ان 1 هيا الج لع ء 'مسر هان عسرمياع سا عما وسر لل ردبلر زيا

 أك مجازي لع سف او ْ أيل ايوب شمسل ضن | 7! هستن زم

 بدك يعل ارع « محو را اسمها د / يشن 'لعى لييمج !0 رار

 ليل مرق ساونا ددصب لا زيرعل اهي تأ او باين ىب | نير كغ دس



0 1 
 وج دسصاخر اذ عزم سانا هةر ليوم

- 

 رئي لمس !(فشمبا دمار( 5 اا يملا /# ى ل عس يوب

 « يع السزاؤزاؤ ساني ا زر لبحر لال هما 5-5 طل د 1

 مسح ماركا ءاعطل نمر ارم نا ماكل مول يمس يرثي تن 1 لاتمفشا ان

 2 2 و نوف محارم[ 0 < نليزم اهي لعت ياس نوال نال

 بعبل عيب ؟دح طعن احلا رعت 0 حمل اللا و شرح

 0 0 1 5 ال رلتس ا رعاك غ حارا «رهازل
 تاب طرد انك برر هال ارث فريون ر دش ارحب ضايع حم م رك

 تطيل بوحي 'باطوب ب يلعب دح ارم و“
 مرصخلا عم سلرعر يحير مرر ديلا 0 راطن ره ميجلا لا 0 'هاراها

 مرعل ا تبرعامم رمال بلا ترون امم «مارس ١ يبيلوبتت امل "لس حمو مالا

 ب رع ايلات يع نان م ياام ا اهميزن ره هس بشرب | يي __ 1
 ا ركام هرحبز الاقي ب لاعب م ل ساب كرر هدول

 يا هخحرش اير صن لإ هم مار 7 4 7 “< وم أب ىف ا امج هوعيز اهم هل ارا

 ب رئالا مراه روع مريب لسا لطد دحر هايم علنا لن هجر اي بره لانس

 . تا اذ رالف بس رجب لا وكرم مون نورت محا ادلب سيلع ساه كسإ رس

 ناسجر ل مل رع انهن مول ىح نم اذ ان ه ني
 0 يب اللاب نسحب 6

 4م رف دعا ءيع حاتيمس طق اكزيسإ توبا
 هب عرشعل اذ .راكرس اما فايد هلا

( 
  | 9ا ارد دمر رخلاراتق رويلدعلا 0 ١ مسصسو لكفبسل

 رس اسل ان رص اطاضمنل اوس ارش اين

 را وافعل ار هير ازن دنا
4 0 ١ 

 ١ همس 'يف اسجل اره لس و ر ( سبع ل ردت ملروب دايم د رب ل ٌرعلاربب 7
 حاول اهرب ح2 9 دهرا ياسو دواد

 ولاررعثس ىانإ
00 

 25 يل 2 ةلادبرعر ل يه دس !؟.الابلل ديا كب محلا راب راع كلر . دا لهم
 م الار هاسكي رعو هكر باو نشد ماكل انوازإ الرمي ياسا: د

 ا رار جب - لك ار رو
 رون هيت يصلا هير معو ا اك ؛هسأر هوب ما
 معسل ! يجري سم عما بوش نحس لك شن | | المسار رعبا “نع ثررو ب ةكير
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 ظ ارسم هم ةيريمي ب هله عري سري رم
 مدل سمن راقدمل ع ايه لس رار سفن الر مدر هحترم لن [ر آن لسد حازع مج هم

 0 نال ب مدر ه«برعر او نئنر ا د دملج لأَز 2

 5 ا عمال عم جيدا بص تائرمارو دلل ع عا ذل

 باقاع#  تستسلا رفز نايا اخصرم يماوقللا
 لس ب وع ايفا اروع“ 1-1 ظل اون هتالو طعيعيسإ ل بع مس اد ليضع ى

 ركع هدواار_ هنر هب لائم عمل هيل عرر اهني تشمل!( ةيعسزم نايط عوير

 اهرب لم سارق بجسر ثعرح مشع أب ع ع دس رعاا ماب الصف اهب 14 ماك
 رايت الب هدم ا «رذر انحني دان مهيد تنازل هيلع مي ل هنهلر سر لا يل

 6 "هلي عاود رع تيا ةالررم لوكاس اراولررس ١ ان اجيحب هدنإ 'بك اريهجت كااودح د

 مره رجم جيل اسم حزدا اوفر زتالو ىذع هي ادر يف ملل املاهعاشلا ل اوسسل اير
 ل رس نر انا وكووو ه قيتج اسوي حزبا ناب رو هيل لارل
 0 دارج يح داس 22 السيء مالسرت مر لم لل ياء رع

 ا ادا ا نحيل اهم ننام رع يصل

 ا 7 اسالي نايا اشاد لس سوني شا

 0 ل ديالو حد اهزار هسا رجراع ليد مص اكملت هلع اه /ر م ر

 تار 1 ا ولشحلا نيارار رسوب لام سن اهبكامس كذ !هنب الرع
 ون اتسع سايرس ب كرما ب لمرلا سب همي اع رص د عل أ راذصل امك لا عم ! ل نرااع

 ل 0 "1 دار رع رر رجل 2

 0 و علال هرب لل - ءد اطل رم عرخ رس ليو يله نري يص

 تار كرسيع اه دمك كوي خيو اهيسرمزسي اعيللامرا مشعل اهرم اير اهر يمارس
 لافقز ١ هلع اديمل تت صه ارم رع رم رز هبمصعلا ومو هببصحلا_مغب هبيسك هس ارسم من

 لادا رعاك اعد اه همها رغب نب برب الا هيله اه هب
 رعي هابإب رسب رحب ت البغي روحتا 2 4 مم < ل ين 7 01
 لاف اهيل اه نبال يلا م ره نه لاق مل هسدل اب تيار ورنا
 ارحم اعز تبرعت نار محرم د ىو :يط سمعا بما د هيك هر تع

 هحخ ور رض وأ يم رصزم عمسم ههرا ىم سما افرع لإ اء خبال ر ؟يس وم زس شن اجي:
 1 رك سل عم !«ر امص 00 2

 007 ديم الجب وعود جِع لخ ل دام اون اك ريم سدر يخسر يعدل جي
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 تهكر سنن ميس ازيد هم نسب جرار ل رف !لرمهس ارم رحله شب - عسل رع نك اك
' 

 لامس اهلهم نإ يرسل اهي 1# 000

 ا ررمحس (زوعزج للبس نركب ىذح هباهزب 0 عيان 0 2 ...دا بيشو ارو عطا لجو تا يكخس
 لع ومي صرب وحر ناك (ح ابين ازمزاومل ار
 ار وصمم 001 ظ نا 0 1 اونانعرد ربع هبت عن خو هر 611 ير

 أ | الام هاكر هن للعرب مهر از عضم !ا:عض وبر لطرب مراق
 سابع نا رح هيياريرس وابزب هسلرب برع الدر يم ريو دب“ اًمموب كر بصلا ل اخربا 4 ا (]1 كرف بع رااب 0 ال بنهج لرظناد ام

 والام



 مك
 لمس ر 6 باى نسبت زب <يبيزم سال ةمال سنو

عزب خر رع مقل "ترنيم اع اف رش يسم اه اا 11 ا لحل
 مهل كي بسحر |يلار

 ا , + الم سجشلاو يعيب كال سر كرر الع يامي
 تح 0 هعزر 0 اهيلعفم زوطو لسا "سىس عد | .و ب )ن١

 00 نرع ءدحرع اهرسملا_فل همامل تال |زلا» افلا نم امك

 ظ 0 احرق فل امهر لن .تهزم ل ضار هت عبد تذل بأ

ر لس ذل دير 0
 ظ ال'د يناضل عر! امن دمج الوم دب

 عي بحلا) عقل 0 أوم ار ف بالرد مالي لاو ج عبط زمني هناا

  ترلل ولاول 0 مل ادد اكل« طانحل رهيب ١ ميروعو تا ا ْ

س لر ارد لالا طر مانا كر املهعاطن/:_ى
 دك طر ورإلالارلا دل سان س

 6 نيطم "باول 1( دار وا عع اعلي ررسد و هجرت االإا

 كير «رمليجفلا هب 0 ا ل

 0 0 'ان]ر نم مماسنأ هب] © المايسرد "عبر فدو دي ند اطول م ادن

 ظ 00 لهن فوعبري عزم ترعموب الاف عسيليعس ازيرا هنا رير

 ظ ”سنال ةهلاوسو س درب لن م ذم الامال رسري لاش مسميلم يلي 7
 00 الكمالي" ادلا لاما هر انا ب بد تل اد 6
 ظ رهعل يس يل اجب او انيعءاعن ار وب ارطن اكإ هايس ا يابت اذ ! اهي رم "هر [ى

 : ا : ملل وف نم زول امه ميجرس (؟قيب محا نيرخ
 ادرك عاد زر ب ريزاد لج زرع اين الل اس هج سب زمسب

 ظ 3 هس رود اروَس ىلإ م لا ارم ادارجس نإصا اديب د كلون يع ١

 . ايلا لسزمال وز المرا مضل (/ةئييسل ادا ]تلك 4 اسما نزكام إب
 1 7 مام زعرس ةايجايم "ةباريرس ان اءامر 0

 4 هسا لمس اول درو جد ورم هسبلو عمد رعبا 1
 ظ سا هلي 0 9 ا

 ظ 2 هبسأر كيو يا لا

 ظ 0 ظ ليما م 0701 بل انوفا

 ل اهل امن لوم ليزملا دهرمم ركل نام نيه سري وح انوع يح كال وسل +١
 عمد مانزل لإ اك سدي رسرر يطال اذ ا ل م يله اراك سإ ل سر

 محطم عوسي ]اوف (ر لا فر ولعل (يس ور رز وع دالإ) درمان يكس زاك غار
 ١ اج ممل معزا هرم 6-2 حس رع حج 7 كارو رااه امل د 6 0

 صهر( ودار كيو ددسن نيك ! غل رمل ايو هن 0

 ليم را رب نما ازعل رانا يوما سلال 21 يسوم

 ساد قرن ابا ين

 ع تس مم معس ن١ هع تسع

 "كل



 ا
 جرالي نكت راو يرق لم دمئولاولا وع ء ساب لارلال امم رع بكم رع

 ايم بحل هيلو مهي نع عامر رموز نايضريلاه نازل اوه #ل تروزر اهو يامر
 وش وو زرع زب دمج سون ليز سرب «وك كمه رسل أ عبدي اره نس تر: حا أولا ١
 ناني رمل لإ سيل وسر ح مل ..١ام ل بزل اهل زع نع ىلع مص ند لو

 ع 0 ') اهلدص غمس ركز اميل نأ ظا_س اضن هير 1 ةايارج#

 ردم يوحلا ُك 2-1 1 لس ا حرار ادرزجلرم سب ارعن ورصرإل اراب رجم يزل رهململ
 0 حر اما : اوايحس الاحد بام بيدا اس يمته ري | دل
 نجار ضان "رويل هسا بار سز ل اهلا درر هس اس يعرب ١ مك يشم وي!
 هما بمد هم همأ او اا بسمد رطدر ا بينز اني ل ' نضج ف رح ] سرت همولارر دز ١

 7 زدت ا رت علا روسزب مهرارعرسوب دوا عار اد |:

 ير سادي سس وكرم ايار ميج مصل ير 2 ا
 500 ا/مفالرب جو لم د عال سو تعي
 1 ره اإيملدز اما بي لاث جرل 0 ا ا

 2710 لبي: رج برفح ب ساهم زيد كاوسارسوب ار هيحش

 هنو رد عر د رعد !ءبتسر_مرهطل كر ء دار ور ومس لا سار مغري نم ءدريص نمره
 مكرمو طر حياه لباس درر رع غم كلعصلل ةلأوسددحس ب لام هج

 ول اسست 4 ديال اى املوز انوا كماطرمويرتطعد ار انل ادرار نت اضاللو د
 "جل (١ معرس الا اعبي ارقد رب ##داعتوس رن فزع طابع داس

 0 الاد ترن وقدام رار هرع عشار يبهبس 00
 9 11010 عينا ]ل زن لل لام . كلمت نمابح اذار 0 مياحسا ل كب/ سر:
 للبن ل ءؤ رت اعد عسر تالا دارو تامل( قرقم يلم رج تنازل امور زد ب يلعو سر
 نمل اع ةدتغح بس ير ممج نيوحسلل كراج مارر لانا اماو لؤسلا قر

 رد غو ريح (جسضلاوب | (سرنح ريس ريب «بح اليكم نمسا اك هيي
 0100 امر باع سي ثيل اوس لاول رر هلم عس ىرع رعاه مد انور
 27 يمدح ل .ادمز هداني ني بمحل م جرل اولى اع اهم رمال اير
 جاز يارب دعي رسم ماقام هبيشس ارب لول «٠ افعل وس
 2 0 را ا زع ره اكرم
 0 0 حال | رمال رانالر رع

 تل ل همدامر عز مير اب در طيب عش دع وعجل اهي | اس حس ل نررصس يرد ]

 8 0 اود رز مومالر يسر ول رالوز انمالربز اع هيف لح دج )إل 0
 ارسسح اس ١ رأس 0 زب وببجس
 2 رثث |: ايممسسر نإ ] وم «يس سس ديس 2 ارت لح م ؛
 م يجر عطاف ل رتخرشرم نفل له | ل 6 ]سيو هيلع سليإ ديل رم درك مسي ا مس عى ام



 م

 دس 4 تالا اطر ارلارل روم عهراوصر مكت ادي زهر ميلاد هالو تا ىلرالو
 0 را ارو الف ملام حطيفوت اهياستسلالب كي ارك مد
 تسل يطلع راسد برك ما ده ل( رنا ذر. ب ملص لمو < م١

 ارادوا ريرإ ١ تال ١٠١ نقيل روصو رطل عل باطن 117065 بلع س)

 ا هلا بنما «ذز د بر ارن_٠ ةحل ان

 ١ اعري أهادل ١! ١
 رقما يبعصوم ل نفول' زم عب يتسع درماعرب أب معمم ! ؟نانلا درج مرير

 00 علا ميا كت طرت م اهل :١

 ريع الل مكان 1 د غنيلي زهس (ليبس اينو « هير

 لاد دارنا ياعمر سكوتر رورراوقو يوتا سس ياض دعب

 0 د اال ينس ل

 "لمص ورهف“ ءرسم حدار )ان صدر هش دحر اضن نايبش اما دز 3 !هبب ادي

 رتل لاا عرج ماكل ان رعت اتعرف ياهو 0

 در «براملل 0 ا ا 2 وللا ل4

 0 ان 'هَس ا

 تايلر منال هكر يام هنلخ دن ىلا درل ”أز هدر تا عب

 0 0 ..ز ىردإ اير أم َناهيغ !هر عب ز اهلك رولر لاي
 بل ارإتت ان انرميرللا ا 0 هعمرمل ارو جاد افا يسر العن رل ز
 مل رش دب ار الن عي مزوسرمي ارزجلإلا لد هي صراسد رو اتت ممجاس دمر ارا لام

 اطلاع يود ايكو ارم لتجد يصل ارس ءارسار جس م د برد فدو 0 را
 ةدويملا 7/1 لا اًسروي اموح ءارل اه حاد الر فم رلر اوحم ايل

 ار 0 | 0 7

 كيوم م ارل ادنتسسر ناين ل اركاب فاعف ذو اك هع أيس مل م كر ا ايف |لش رن اره

 سم مل مم ع سول طبل رسريا ىلا عيل أيا غريس ره تسيل ( مزاح يربح لمس
 ههمرص رح ايار اه انر ؟ ل حول انيطحر ل سار ايو نادل ان رموب يدع ئالكإلا هل

 ادم تع اد نصي لباد الص ابر رام يسع داتمرلا عب
 د1 نحت ل مهلا هسا تان نلكزمتم اي رب طلال عقم رول امو

 منتي اب يل هنو دال سياج إد ايي اجرب كرحز هس اسموملا عوبد
 حمي ربها /وليز امر اب ار شام ب ان[ تسنح ننال ان انيس اول اذن وننننأل
 عوهسسر تيمي ار اما رجه انامل لطي نورا عتلجإ هيب عزم

 هب ركز راق امال رد دخل م مس بحب  |رئاعب ما 0 هد
 يغار او اجاوب لزم العاب ل اذار عررصوأ همم ا نمت 0000 انس

 يل إىل كيف ودون هي سب أ ناو



 لاس 3
 ظ الامس عاش ربما ارب مز امصْضصر اهل 'اهيوعأ سل اح ءاما انيمر لفتت اماه

 دع مكر رنا ادهزش يحسم الوهار انس باز كرا بت 70مل دمر
 يتسم امم ..بإو هتؤا هعر وام واولج 22 1 علا
 اهح رادو رمد تلمح مذ لكم د هايل ارح د يزل رسم نع لافت بدعي رم اذن"

 / مب لنج تمت وهل تلكم انه سف ١ٍ را 20 تكتل لا رىبارلدلاشولا

 ابجي موكا ارا ٠ ار تنشأ جهان ٠ مال هنهزس نام لوط ان تال دس
 لوم 0 الزر (زبش رد زرع د لش لمعالردد حمو لش دعم رامسانومرب
 دس زار ا( تل لي (راشل ديك يرولملا لوب دفا اهب تسحر 0 ززم لس ءاررد د مراخزبرعر جزع مشب ان صم /ر امل اءاعد همي 0
 نب زكا (سرل ]سرب ره ( لو .الاطيجز رب كر مقاعد ازغاو  (جبسلدمس
 كلرقي لي بل سل هدل وسر يس لاك هيب زم كرهل اب دوب حرر هد دعس كبل «كراشبل ال ار
 0 اا ا تحيز انرل وسر لم هاؤ ةعاز رس دل اكل رافهلا اريد
 ب ةيقر رع هملز 0-0 0 مكن ل رحاب لع ا ور لهل د سر ناسي زم لس

 بل ا لضسجح و ارز اهي ١ حلل يم انس امد حا مان تانناسم
 لإ ةسال وس رتعممر العرب ىلع ريربر هسارس « داع ير! (بس اف زيتي(! حير
 00 ارت راسل غرلصر عار ايد ار اب/رلاو كرر اول لوقت / ميد س١

 ادت )دي زر 4 علك عدل قوي اوي نب >/خيحم د داع يس ايل جدالم ا
 ارامل دو لكس لتمر ار طم راسم يع ار دال زبي سل يرسخ « درس هكر

 5 رمت ديلا بسه لئلا هلع © ا 20
 لة نيضا رارار يما ملأ تناول اورتنم ادرك طم اطيعازرولا
 ب نبط ( ابرام برجيزم هملمجعوب )(| طن اك هدم ل | ارم -ةكرلم
 ايو 1 7 000 :

 1 دى, نايس ع اب عل ب باك ,الععش

 مدار هب 00 -7-2--
 نس درزازحدر اهيوارا برل) ركنا رد دل لز لطب رع دع عار
 ا رولر جو هه بح ل دع سس
 000 دوب سال الهدا هلا همولو ل مر عس رع ع دمتم

 لذ ماعرم او اًيرلا لرد سو هشبل ١ لج لا ملتحو من ين يندب ماس بلطي
 مو ماسلا اف موك اكن اه سس هكر ننعا يار هنأ عدمت انرانا
 لوك هزل هدر عربا امه «؛ روحى نك م اف هد اسر حخ ولو سس

 2 < اكر اع راصل زار مدار يزا ماسي ب
 معر ٍهمرل اص كرسم ا اندبسل ل رسرب لل دل ام روس مل 06 رعب يح

 اف لدم ولا يسخر يدم مدن يلون لرد لكون اءاح
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 ميز ْ
1 

اتابع سلدبوب 2 ىرك ل مما لويز
 نوال عزا هيجي“ ليل 

هيلع هلو ةسسال سر ل6 نس اهب 1
ايبرنر :هيحل ايوب اب ارهرس ان امس ان ١ 

 3 

 ار مسمر د سر رربملل د بول اررو ل 0 شط
 سل

 كرولا ديمي 4 رعبا ردا ابعإ م - مب خم أ هدمه 2

 عرش دبل سل جوش نما بام ماا يملا ههه 1 ويسر عع م و

ولب هوغو بحال هلهجت أن دن ارل [يرقح الل همن مدين ل١ ! "تالا
 0 ل

ات ب هساحمس حمس و هن
نيولرلام ايا ملراكيزو ؛لع عن ي

 مولا 

 ١ ل دن ةتسرول ( عياثت ارك يعج ( عدل امايم دج يب كر رم ٠

غي اف محد تدار شالو نر
 0 ين يل

 نه دولوب املا يبل اممسوب -_ ب ا يابت عوبملاو باملز هلا

دهب حط ريوس يبل االجل سرت جدي
 تيعزي هل » ل اهي نعسان 

 تل رمل دسم أب ارعام ىءبلعهسال هنآ وحرب ا هن اف شمول ا
 ١)

ز دي ع و عع « طظئاخر سارع |
 / دخا

1 

 0 راجل اهرثداى اون ا ل ا ات

ال ايار همئلوسر لانس غب
ديس دا ال لايم: ارم م

 0. ال

”ار ترو يتسبب رت اظل يل الات ترحيل اه يطا ناك ديرما 6 ري
 0 

 العل اي !يترعب امضس و 22 ةسال
 عطس اا هسلالا لا د

20 

والله ئونحل د اه مثل ار
هي ءام امنا الست (يلا اس ل لا

 لا

يع[ السا نرتسرر ئ ديا /( 
 

 ير ا تاير نايات: 0 ١ هل

 دار
يلاس ل

 ل

يب دع اك دلا سميك
 ؤعامسسو_[ -: يملا عمو رز ]ل .! باع هاما 

 - !نلادمع لميا م مدمس كيما

ن[ درا املا هحنر ا زورنى ا تسل نما لاف هيب لزم
 مجرى ل ملارت ثاطاسااو بس

 00 اع '«يباعصل اطحاكإ لربي اخذ احا سوي
ر رن نا هشسسل طر الاديب,

 ا رق هجلرل
 اها

 الم توزر اهم«
 0 0 بيس

 ىالر هب شت العير ناين اونا
 كناية

 ذي ازكي معا هعل هي
 ”دزحم عر رمجل ع ا اسيز اديس 0

اخ نما انار هطيبإ لاس اراك إل اسم نال دس نم 2 اني
 

 ليك مى هيك م هدا دوي ١ نط لو ادعوب جنو 1 .: ىزنملا

 1 ب اومل اه !اهز يبل ارهاب ١6 رو عن نصوم
ك تفس أ م م ةدا] وسرللخزا نسوا

 عدو عدل ديول ارل اعد يسب او

/ 

 .دللا



 م
 ترالر صلات ونرش .٠ بص ضاتتسلا مالا 0

 5 2 به ايراخلا: محو ايه اوف اسير اي ول ' هس عمى هساربب ل طع رع و
 اد 12 يلمس مرق دبع تاكلامابر يراود الل ينال هج أرع ديس نحر: هيلا
 1 ا أمن ارعرب اين مَ رمل دلا ور هن ريع وعر زاتنراض ١ ازعإ در او

 ري الواح هدر ابن
 2 اع [رحخس عرج 6 "١ برمجي رب محا ديس و 0١] طن اكذمساربموب ١
 يلب اكنالط/نالخ نا از اهنىب ارا بث نسر ناك ار ان د اجوو ءابامه ع د اهلا
 رجم اري ءارعإل ارب د ذاط ءرساركب مديل اكو هنن اهئ هب لاب عجرم لما لمد دانا اع أطع ايزل

 لس ل تالساوأ يلم مرن تذل كَل الر اج ةميملم انف رولي دس و سور أع! هجر ل هب ايه
 ا ت1 د ور 0

 روم أ 4 رد اروي هع

 22000 1 6 ا
 3 انس دارايب رن سارح ديول | املا مي طا الاسس رداع
 لب دامو ]راض ان هرم يربح اجلا مول روز اع ادع ا نا ةييلدبك (نن
 اد زي ى دملاجزمم كثيالا 4 اون ' اكس أب مهي مب روحا جك س اصل انه (٠ الاه سر ارذلار '
 تو اانا ل اههس اطنخ اريرول اهي مهيار عالاللز هوو و اءارسءنامئنهسا سرع رايدر

 اهملانالم انه ار رع << اك وم اع 0 / د وحسن م لراييرتز ماك مان انين اهالتس تال

 تسال ثنا سرا كىنال ناي ءااره زل اك ًِ احب زاره زعحا ل اسيل اراب مشن لاقل
 دب ره / را ربع رن رجا نب بل برو ساو حاس أل لباد د طش الاب

 تصل يا نجاد بز 0 دك موكل ليلي عر اممم درا زيرسرس < مام راسل
 ةيناو هيل لوسي وعام ها لاعب راكب ول زب در اف شرس افقيرمف ابار | بيار
 0 ادمل غتر اون دون ]لرمي لكن هيلاصل ل كيا وسر هجران دول ل رب لسد
 ل راس ماء ارر رو يرصلاي يرجح 6 زب فخرج رهف ع
 نبا [عدل مير هيلع هسدابإ يي باج نر لع مج اع جر
 ا . الرا ا ارم عسب كرام (رحال ب عسانا يسرا
 ا 00 «ينرنشل از احن ميعسب لوما سس اصل اي «يسوسل اف سري
 ا ارحل ارم ريب ءركرعا 'ءدرجس ىف ل مميز ند هلازحد مرو

 0 يا اص سهير يره دا معو 14 زق لع همحسو :
 لاي ملاين حد سم عا تلد كزم دحض اعملوا عرب روان 6غ .سالصر لا رش لا عفر راسل اىد (روهسل ' طيزي سامع (نيسح اره ينير حاضرا لو
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 سرسلا اذ مس رغب للفن امنت ميعسمز اهنا حمل انيخرلغسال لوسي ميك ءسسح ا !ن وعل ' لد
 لعدن انى عرم مزمسب لاك لوفي ودل !ذ تحسد ل( اموصعت ال السعة رم هييئرفس ا« وت
 ربا مل !ةحلر ل امروص ء اوعي بعمر ء اوحي_ىحيل اغاغ مج .امث ليل اهو ام
 هوك الر 9 عر ىلا سم زهر دحر كل عر رجب ز مالح اى ف عز جرس انو هيجل اك هافطزمز . دا هاللزم اخ امس تاس لرب موصل اك العسل رهن عسسل لاتعمل اهرطسي زل مم

 ىحملا اذهز ف منار ندم ات يماعأل هسسيجي انو لش هسا ل عي ام
 0 « امن الل نارنمب' انميات اح اظاذإ لاغ محا

 هاأرثم يائس راس اد ءاسد < لرصوخرت جرار
 ترب ما للون رون ام رمب يمل ياما "مسلس نسم لإ مس اتحمل رغب كر اول ١ 4 م جاسم اس اهرب ادمبىر كيس سل ميمرجرب ا نإ اد ارعسرب ا لس بأذح روس . | ا ا ءامسض اتسملرم عكذا فيل ل.“ هس ذ ا تسسلايف ا معي سا

 (راهسر دعا( الري فايع ضنا جل ايإاا 0 _محلرب مرح نطمو اضالر
 مع (وشمرل اري رع احر ززلاف 1( ية كك عسا « ادع ل اهدجس ولا انس: نان هندهودرمل اهيوؤ اًمي رمل دستستال ل انجل زعير (ن ادم كك رس دير ندب
 يعاب تالدراووب مل ال ري 1زمركر بيياز وال ادعم سرب ديل ودا «رؤن جز
 يبملا بلد س.ايامشرم فر راش حم اوطمتال باسل اغا اذ هسا بكري
 ملال مو رملا ام امر ااا بن اضن 1تنوملا لم ى ار !) امل حشمرجبصال ١ د وس لومي لوط املي( حزم نسا عسل وشم ل سيب هم ايس سل هني 0 مج ينام ريسملا |. 1 صم ومي مسرب ب ره« 1١ مسهل معي ابل اعل و ازا
 فاسو نر سايق ابا >< ) درس نس نحجب ١( طخ اح ا هصادبمو اير بلمس المع ا
 .( اجمل اود مميطنركر زاحاب ل جررل أيل ام ارض ١ جوملا دع
 ناار ار بل عسر ليزا زويل خلا اني يزحجزم اردد

 رزه 16 ل الو ١ رجلا ل سمك ١ او (ختشل ار اط ران رع امالمهن رمل ا'

 : 3 6 ةلسل.# . 1 1 _ ١ ار. ظلك زهز طرب عج « فر ادن حض نر ارتي دوج اييبسال دج يحد دل ختم

 [ا) املا نوم |زا ل لايطم هبيصم بصل همنا دس يمد دبر ع لامس لسبع ام
 مسيارم ري وبا ( اربد امل امه سول! ا انين اسهلر اوزمد مل اا قر اف دارا
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 َنرإلالل اسنين ء + ناس يف لات لام بحرب لع «ق قا نيف ممم ل اد انام مهم
 فحل ار وز ساحل تلا انملر دم ل 61م اهوار | طغت هه هزكم هيرملا
 0 الارهر سامل اجل | لد احنا هسابمرب ال بتسسرحل سرك وم وو ديار الل هانا
 داس ةاوروملا | زمر يسؤبارع دوز ف تعم دهم مل و ب هما, دك رم يي
 دز نم مولان اقر ارل ]زمر 00 |ز>ا ١ نايس ل ! كن هس مدل هر 0 ا
 رج واق اه انساحس نو نب بحل نيرا عن اا يو بيرت

 هنرامع زر له ملا, مهاجر طال لحل لعوب ايل ده كارول اره وحد
 مهاجلاعرل اوم انس ّ 00
 دس اهلا مدل لعلب يرطر 0 | م ر

 00 '(لطتسودس ( م ضل مسا دقو 0 ا 05

 251 اد زفر ع2 انؤ شرت - اء اب نوع غ رغب .ابرانملاسو اراس اه و1
 مسالا 11 يجر لكم نا )ملم بحل ,ذرمل امله )لق اهرب هر رمنارامن لالا
 مح دود حس رقي با أر لمت !مفيلخ ايل ويم رغب ناره يرد ذم ني اصلا
 ميال 4 دنا ن1/ ا اال كاز ايل كلل 1"تضقلرس ا ل داع
 تكيس عرار 0 ىرعبد رسولا ا ناش رس 16: 01 لم 6 تدرج ا( ا مب 06

 هاو زي ا خل
 تارا مك ركيريج رك حس م عر ر درب تب ل ع او رمل سماد م يكب لكي كرا طق اهل
 0 ان ل سض سر مرن ادد اره ءاماز اىْهْنه در ميتن 1 لوس
 اني دعا « رطل [ريعسر نسا ايئرحل لحسام هو ماكر وب اير هل
 1-0 «يساانردتر ابن ري نب لع اندشس ١

 لشن ادربأ اضن ذا مكذ تف 0

 3 نار ال تيزمو هسا قمنا و
 تلاه لع( نسف هام يار لن اذ سام

 كل ثيل ]رسول اكل ةرمس لسن راهو رم يرل اديك هكر وسل خر لك بر امصلا
 ”؟يروزت مح رجس يخيف 00 ا

 ل وطمرلا لي بد عرين رسل ويا اس اخ امم رانملا/, ناين ]و

 كعتنيل فولو لوي منا صئالخار' دما دلك يالي كيش ارنا
 ٍ مر ١

 77 مروا رب كيب يو طارم ل برر نضال 1 لح

 ا دكا 1)ذذ ىلا ' 4 0 2
 كاسي اولا در ادعس )رع ءساا در رد ربا شار ممرعاو م كرو اه انئزم

 در دمه ا أمي نك ندا رع رتل ارم هيلع يلي سل ثمل حاكم ل

 220 ل1 ام ا ارح لك خأر م يو



9 
 زاب مئه نيالا لس د زن لهن اهم عا '« كد زال منل' ندع ان هه 72

 امااهمريل سايز لو تن ن يلع سنا ل ةدهال وسر لع م هوايا ل 3 0

 بعدا حرت ل اه هلع حددت مم ال 6ءانالار خا #0001 ا
 ناكد اسلم ناد نب نإ مازمعلا مشروم لع «رلغو ناهارأ ب .ىألع ٠ لع ىلبع ىرإ ا هس 01 0

 بسلا ايهم يسكر ا ءاردو مز 2

 يكول نيو دورا وش مام تلاقيه ( ميل انوع لزب لف 6 اطفاف تلم نو ١

 سم الرس «دح « دلو 0 سل يرسخ (روادو ساد روب ] < را

 0 ل ذم الإ) اوبر رس زم بعصم زهر دك 0 0
 هر خلل اهلي ,ملرا)ر هال لق سادبو ال م نه لميز الامر مو رمل [لام مس نب

 9 عرعبحش !>] اهرشرف اروي | ريك م سدي امره هز وكس لتحول ا« ظ ف اهنا شامبو ١

 م املا عسر امش ودك «راتببز مهب لس دعا / ان ل صعل وب ام ادم اح اهرب
 تكلسر لي هدرز لحك رع ويف !ل همضي ع ردي 0 ازهش ,عياعرب

 ةربعا# ادن امس ول اًسالإ مح لو تاز يسجل زنا هياط جسم بم هزم

 جبن وغم لرررلارك ساهل( بويع زري املاوب اهاهد اا سلديمو با
 يدب اهني مج ! هر مرج ذه م رج رو يو وازع داهم ازيا يح عوض مضر و تعين ساد.
 ٍ هج لعب ورد اح يفر سلزا ضي اعاب ل ويلع م,سلمل ةسسلزر حرز يبو عت

 رولان

 م شل مرار طز اور هأرمع الع ط سالو اننا 'لكطس الات

 ترق خشم 1 < ع يف لس ' اء اللب ديمسو ضحي
 هببلزرسر لامار لع زع هن ءارع بمب به رزب ا هنحبس يالا -

 اضم اهلا جتايز رجا لو حلب ١ ريل ركل رع حمي الامي زععا ندر ابكي زمر و هنو 0 و يلع هسا
 تس 6 ضال اء «رادتسب كر عل ا فاس ع ب هسادبع هرب ! «االاقرح ايل عارك و
 فيطمول نا سارع ره زلال ور ج) امه زعل بحب لم ركل غن اديوسز رك«
 لجيش افلا لاعوب اب. رسمسلداللا 00 -

 "معجب عمم لاح لاله عزمغل بزعل بعام 7 محاولا ' دست يكلم
 الكرم! ماور رز ا هز رادار رع زر ' رم سرع السي ل

 70 ينفد اد« ذر 7 ١
 جبان رج لعز ميز ا د كل انام دس وعلو 7 !«رامعه
 لاه يي ايفو حدر جه مشب ( سم ارم ملح ل ناهس (ل مرد ازيك سون 4
 يبد الك مشبب «زتسن لب هادم (َسيإل از للا سري هصد :رلا ورا اي“ رن اي ابحت

 تزلادزرردر ايان روبل تمارا اع يع سل صر شي 2 اهلارعو وتوم ريب اعد
 برلعلزاو هن ازال اياز شان هراراسا (ةزشا ارحم لس ا سارا رادار موس
 اهل اص الحين كل المر !فنزار باد ناعال رمان اد تناسال اخر سوو نجا

 ب لي اتانوئا سؤ اسالمرل ناسيا دطمال هر 0و رن حرف ار



 جزار طم غلا :اهرلو نارعو يامي ءاتتحان يدلك طلاموزب ساو سيلا ا
 لا سل فرش تين دم أب |ىسرَعل اس امصل لزب د ميعس ناهضوب انوي ومسح داع لإ أوس
 36 10 عبس رادو فريح همم مس « دوادري1( بيجزيرس ول «رججزب هسامب ١ كفن ربا ل ب و باج زرت ارتساصوب اره هج ريس ما ع دعس عام داما مع كلم |الو ناك لشق د زي اخ ةمإيف طفل احل سارعو لم سار سوو كرون ابهس «بارو اوب ا ( عج 0 ل دور هاا سف السم مرتع 1 زب بسسس اء وفر بسوي ام روف | لور ن2 نام امع شرد ر نيو هر ىبرتالاو جاستا سرس ١ وه لسجل 1ك ممل نال ”1 دل لميس اب« يج نع هلرمم الر !كايبطر للي سرءاد ارز رسوب م ريحا ( هك س هاج < هملسل اباإ
 مانا هع رصين ءاهرج أ هيبطمإة سن اررهت تراور ارهإل يب دج يدل ع 0

 0 اور 0 0 رع 7
 ا در اهسمأ مراجرعنك ةمددض اخص انام هحلد لزع [ سمر لتنال
 ت انزع ملون را تو هيله سمارت أر | ملص م/زرع ثوم هسا وسير ىدل (« مما 0 مج ووصل !ءبكز مدارك وب انام ثمة اخ || ا لو رحل هد زعل ور ءالسر مانع لدم مخ م اج ل ءر قاسم
 ارد د صافلا) حبس رثد نإ هما لا نع ا راحو م نحيلرس لميسي اس١
 2 اا كرا رمولد :. هفضل أهنررع ر راو لع مزك عرر 55 دب اهل الذ اق ين رك طل لام [ هير رع ل د ٠ سادي (لر از ليسا دس ماتص ار ا وبا# كرام درر 1 -حل هاوس يك دا
 0س و ازادي] اكد يرن راج برر فس يللا <ةلامراعوب!هياسل ا هك
 2 ب وتحد « ريان بس نم 00 وب او اظف اكاهسادموب | در ام ى ب اهس ام اضع ادي ادعس لرب مي تا امس رعب عازم 0 0 0 !طم اب ي اهير اما للدار ١١ !لاغ لإ لع أع ارم بمس عليم رجب ليست ب + لن بسو (١ ناصر اصر مكر يور( طدالاسادسو 1 سم
 ل لل إم هس بلر ايلا .ىله سل زد ل اري مسي ار ! نع لا رد محل الهين نفل ايس شعل ا هلع ا هسا دل رز هير از للطب نب رع حر الر حاشي ادزعلام
 0 .ةياردياسلا# رديه ازرع بأس بزب بمدن ارم ساعد («1اهن مى( ركن اجت ره طع ز را انهزم عبر | ارح -_-ح ل ناك امهم عزهبإوق ل ' دزاير لاح ارخال سد يلعسمليل يلا ن6ل عسا ء نار ع ب ]ردد دهب كيل هير امل ىلا طعس ارم رهن « لاب هس ادب( امش ار اذ هب بحل 12 40

- 
 . ةجح<يك سمس >



 نك“
 2 انه © ريبع مج |نرا دس لس اوف ١م هذ امال ارا ايان

 ل 7 لم ءال ل انام نم سسيارر انش ايمر عر لا

 يرن مهضون ١ راتم اطار ارا فك لد رام ل ازبار 6 ىلآخَل مسي يلع ديس م
 هس ر_سهرو س١ اناس ره لا بر بمد هير رين

 ار سب نانسي اال حل همي زير وار 0

 تان اد ملا اميلع د وار ريس ف يش لا :ازير غرم يئاروقا« كودلا تر لا« بيز وعي رو

 ءاي نير تسازمزيسح او ماازيعوتصللا اوهالازس مولدعلا ل اع لد ايلف عم اناز ليوا

 هن الاي «نيوك»ناتعز ارك (ق صال ارامغات ل يمس ار كه عار ع دارك ١

 ابمم# اير ام اح هكر اراىل رب رمش بلل تنس اهي ا زروال ع عسب ل ربا رمد

 دادس دعا رعلرب ره نوم 0 10 7# ل ع

 ال الريب جس تتيح مره فبانمد واد مرار اسي سف د خر يستضونملا از لربنا
 اظن رم اهون ] ( يمل ارعب ايوب | (: ليس رلا وحل إلك ر هي رمل | اذهل امشي

 هيي يطمع >3 ٠ ود | يسد ا مهس ازيك
 (ىن ره ان او تقلا رايس لازم هارت لش مسر
 بل اهم د هلا 4 ارو رم اول اصاعولا سام « برت رسفل 0 طاع تامر
 اورو رز ازنر الل ادع رعب مفرط سا عدله ملل ل ل 6 ل همام
 لك وركرسصسوب 11 اذ اح ا عارف ياخ ومعش م ود مكي ل الب تالا رب حاس يسر يلع
 هيب عرعر دوما يعزك ب يارب ل الا ره صس دارويبْس ن4 «رومس
 0 كر سو يبي ايسر تسلا ةيهدس سر
 مسي لعل ردا وسر ل امو تمل تبه دو هم درء طقس كادر يامر
 ' ءاهالموانرم طعس كومباس ليا اما وزال دز انذلا ةلرامرنف ان
 هسيل يسري حل اهه ىوس لو رمد و رع ر امس أد هه كتلك رادعسوي ١ (سح مزود هل اه ١

7 0 
 إم يلع سا 100 "و يله مدل يصون أ جور ههبس مليم سل ل درع ن اعل

 10 0 انرال لراس دعيه ادهك د كاد ايل اه او ير :8ل 5
 درو سكر اوس زي (يددام دس انتم لسابح اب |« طم اف اسس ١

 ري نيو ابن رسر ل كيل 6 لاري هلم انس
 ربا م (ء_كتّسصحل مل ل 'ريرعطس مانع م رز ا نسي از ل هس ارم
 2 ا مل 2 ماتو يزرع لوط اشر
 ل اه عر ارز ل يقسو رم هر فب 4ك هير ياس لادم
 اعنا 1( أر يرن 16 ل بز هدو (٠ حار هلا رمطس د عع رم يا سامتلا مرو امو ل( ايل اك مكر هيلع دم مدار اوس ' هدر للم ناقل عمت ملص 3
 دز ل سر .دمل ل رف اذ ادب امو اني دس ديرما ةزيطعا ديزي راكم اثرا ماض



 رق احلا
 تاي ا رضاع لس يف رع ريس 2 وكر ع لع از ر ال ادراك مي

 بدا دعت لص ارنسح زل سبل لأ با مولر طت عىل ضد آخر 10 ١

 جة ورا لو اب بحل زم سادان عياد انها امال وزاد ب
 يلا ين ضلوا و جيل هلا باس اا 6 يا عل هن رت للاولا

 م سو (يغاو 0 لب عر نص بأ
 ا ادم طيري كيا وسبل نا مسابح رب اه ر عزز البس -
 كره 01 هر الرعد ارحل اوس لبابا و نايس <#ل نير لسلا باور فو مفدي
 هر نمبر سل لزع ميسم مان لح 0 امل اى ديريحكر اطل ايما «عخنرسا

 حالا يف نوولل لع ااينرلا ين وردا زاد ها الل شعل رس اري يطعسصأ هشه وصد ل ل
 ا 30

 0 «هزك ١ يسمو رع مجرب رم سم را رم
 كرو 00 0 كا ءأرأ رب سنان انال دوي
 7 هللا بلمس ل تع 0 ع با مو 1 ارو 0

 كيب فلي اون ام ا سات 1( هدو !كااكمرع اما
 0 ريال لوثر غزي نباح 0 هال ! تحسس نبل بر دا ل

 اهوا ارم نم (ررلك عل اهز اماراحبر مل | مشع سل مصر

 0 0 1 000 مال
 6 لاكزاررارمر لا ار ر هر مول مس
 : اني شن تاير ار درمو موسمب لاهزا م اهزمو

 بل ب كا ؛ ايمخر اكد برجك رش هدي حش جعجع 4 0 مس اصاله لساني د نوب يف ريب

 ميالزم د مه كلم فر راس حرس هناد اين ايسلا لل ضو لالا
 لا ممول سين ين ركل كارلا الرمل دارا زار رح انني هينس 'بي ا
 ب فمان(: ذل الرسول سارع اورق نرثي سوم باف زر

 5 ريش هجراإع ان مدي "نط مديح احر درع ثار م هساص اإل | شمل !«ديمك م دوا
 1 نمل حال سام الصو ل اه كركي وم رسل هل ابر اا يخلو كال تناكو هيب سرا
 هميعر ريس"( "يعل ( طز احلا - سازموف ) ارم سس هيرب اسكر م عك اعط جيزسد كن[ ام
 - بل لب نسب: امسإ ريب سما ء نس رو مصل وبر عطل اعزب لع افلا انس ل طيرك
 باث [يواسن وح ا طاقم يل اة ل عي

 تيم 0 هَبَس عقول لسخبفسر
 زك «رارادوا دز سفن بيه ماما يا ار ملا نا ساول ا( « 3ع دخلا

 لمنال جرا ربا د هبالابره ل ريرسفلسل لرد قرا ع , مص اهدي يس و دس د

0 "/ 

0 

2 



 00 ظ ْ 8
 + _ خلا لهو ط مسج اة ايلعرودمك اي" جل "السايل رمي اميل ان ارنار امرهم رز وني -

 سل ا ايم ومو كر ف رس رع دلك «ل اصلا هم ١( لاهلي رش ربك 4 ىعالا أ عر سم دل اون (١ د اك سدو نا
 وكر يطرب اما يدل اي انباع لاماملا دلي زوما عي اهايار ادجا(

 مايك

 لانو ارا برز سير كير لانس (هيبر يس امد بيني
 اي وتلا أو اس اولادي اد ام ارا )ول اكن ولم املا طاخاو د ا ١ ياا

 لربي مال مب رب يعل 1 !ن عسر ناز اهيا حا هدولرم اسن 'لّصمل [:م.إع < لذ اه طلب ١

 ضرش رز امير رئي مسن لدغ م دما تسل وتس مراه انسعس هسسطبو عيري ايام
 للسما "عع ىطسسلا ازعل ردك # هبل لال كر ازد !ل ون نورا اذ ب حهحل اه كري لأ نارك نياك يدم لون
 كرابنال حاز ا اتعلم يف اعلا مصايد الحس ل اهات ا اس ادع ع 1 (رم خلا هند دب
 بار ممم من ازا ميلا ارش امر يضل اكدت ا مير دم فر تل ضب بلش ىور

 ارم مشا امل ل ل .ىكن !

 ايلا هل ومو يدل ازييزحلا همبرن رن ع اا عميل 6 غي ال !هف طف اه !وسا هبعو يا ير بسن
 لوب لب سرا اكن اهيل فسسزم جر ارف تلامرصز . مرح أَن همسلا

 ر امهافك تمي ادزم هلرراطتخالويداملو .اًضرملا عش انه حصن عيمس يي زير اس
 بالعرب اير ريل ا] مدا ازيرسامل از خف اب 1( جزمه شيي يحس اجب )0 طؤاحل اهدا دوب :١ ذا

 لان فوكس ودي اوه ريب الا: حسي وبي را دزب سل هه تحولا طيف كوب وترى
 رطل ع جازاؤماسار حال باق ال ومر .ان ]2 نطير ام ان ارج ترس 2مل

 يالهل ايان زيمم (رعس ني زسحلا اك ارح اول ابرجسبسسعلا هن زهرا عر دقت الزمر
 سما م يلح كر عزم عسا ةطرسك مارح ال 'لاغي اف يباع منرجع السل أع لسخعل لزب اهل
 كى كس أس لج (ليهسل اب دمع, ١ ان لزب سحاب | ان سس حليف درزم لير رش درج اهزس رم.

 رمح ن معي مإ] تحل ارسم ب يس نع نشم دره سرل اذوب )جار « هحر اهب عي
 ب ا رس جرو اكو اهل! هيديعوب الي _لب حرص اه ثار هيف هرمي رح ارم لص

 ب علابزمبل وشر اه هنا هربا لم ايس از !«رذ رن اه «ىلك م اكسس ١ « صال ساد
 رب ممر رسل البصل أل امي رم ارلر بر ل م مرا وطي الر مه (فم كرو م ٠ يملا“

 حل لاهسل لني درتي 16 !نرسل ع ليس ! وب ١ اير ##ت !ئرعس زل ريا لمعت اه اعلا
 5 و ا اكياان امه نع مي رج رايح « لام 6 سامو ين ده نحس 50-

 طف انجل هر اقيم اجلا تا ع ات هز 'ذ اىاتلت اكان 'لرميم ميم لحنا ول طوب

 تايمسب_ مص وزهر كى در اح ( سرس هد سيئ رب (ن وديع وسو !(ر ظبي«
 انو لحما دان تالا ذهاب لات هيف عقيلي مرير ةررورس مس
 لم نا مق و | 6 ىب املا ممصو |[ ميس اا هنييإ : راس ايف سإ مغرم « ان ةم رع غب

 ماري نزلا سرع نو سسم ل ب سابصت ١ كد لوصف كرب ز ىلا لإ تمس اذ نحوس ارا#ذلا
 ا 0 هاير رزع عار زراف اك سار اصل وح نجزر اه | ١ هيف سال ان

 ف 200 7 ل 1 ايون ا عش راك
 7 نيرظل ]هان لرب بخ رتب تعج اكرر لس سل لااهسل /ز در و باربار شبس ل

 تءابصلا" رك 0-7 3
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 فيا
 "0 حاس اهل ننال اسنامموب ااه سضل ل غس !هرعام ريس انو الان |

 ف انارعم شوران دس ذَس اند اميعس نمو ك تتار لهب نبعد وحك م هه بس اعل ١
 ةيوب |( #1 ا اا افي ثم الو سا يلا سل لحال سي د صد ل: ىخا؟ مسخ فكلرما
 ا لأ رس فس حس ارب دعس نام ظلش مارست < م وراف ام درادت يروا(
 تارصإا ان !لاسرءازم اي ن ,ايثكرب مز سس ل اوس ل نطل دل اس مام 7 يف

 / عاب الرايس 0 بالسم رايب اساان ار ماي جاي اه مداح اينو
 ىلا ده راما اكد ملي بالغت لت امزمتما ازال تارت المكر ان 0 --
 000 يك 0و 0 0 ص

 نبا تمم ة طب 1 تب ا عريح ل ل بعل 120 مالرإر ازم]كرس م ارسال ساعي 72سم الامن حاولا يرحا) :راهريظ وا هيلع سيال
 مب ا هع انماط هراق اب الاب ليت ناقرارك ليسانس يك مب اهيا

 رانا دحا هاو اقدرسانا ىرفلا فراس مسلحا جيو اه

 بال ءزسسر الرا باتا نملك سبدو را حلفارسا اتم ةيطسا
 هيل 9 كل مس لماع مشاه للا هدجراهحب اريل اه انه حصد انتهي نت تار
 1 0 ا 7 ياس لا
 ميسر اطر الامر مادتي ر - وك ارب اون ال رسوب مزز حمد اهيا 00

 تف لطم الدال عيان قاما مدت يع ناسا ديم عل ا دكس م فزعي نإ بر لاس اهئام أذ اك. انا نسل 1 0
 لك ده مهب درء يب رع اهزن لمت ناسعول ' وكس للم (ل ولا ههاز كب لع زيف اري
 ما / ال رسراريع تن لاد ب اظرعس تخل امن اطال لإ تي لص اكرم

 تسرر /ىحاا 9 برن ميدلسان# لضم مولعتم ار «- نادم دي يونا

 لرياركاد نإ ار خناجر رخام ١ كنس ب ١ حو نمارس ( ره جاها رم ا بع

 زوم وفرن لمح لزل اوه نان !ءاجل نق اجزم لمراسل قرب سا ءامسل عج
 ميت ماسأل دكا تاتو , ىارله ع ءتارع , كا ذل ام رح سوزنم رع يجأ اب كت

 كه انج نير زاهر مرر هلع سكاس ممم دهن ركزم بولت اسس : | ليتك و هسا ويح
 ةيرا 0غ اكاسامسوب اار_حل* مكاو ع 0 ر بع كنار <

 مكر سازبللم_ ساب رن ' نايل مز | « كفل دلال مها 4 ال اسري نر
 هيلع د لي دع بالبال و سررس ىشم !تلران رمز تار طف ظني 0

 .كدنع لولا سر امر م حماه ايل اذم تربع ءدشيتف يل اميظاع بتر ا مقلد نإ رل هني سوونم هتلر يكب فنعم د بح عا لس د م
 0 را ا سي موس حتا بل تحل د
 تلا هب ارد رشس رز زد محا« ريو باقي يرتاعالاب وما ا © 32 1 )0 ! اعل أريا « اظن اع فرم ”هييساسعا

 رع



 / ام :

 لوقت احن ركدش اكعد كاد سر بلع سايل كيتل لامر عراءارأ د انتو هلت كل ناب
 ”اربس جرب دف « ذو آذر 16 سس ادور 4و زر هوجن تاهت انام
 اهيإسو سيم ل ردي سر ناك فتره مقر فخ عج يصيب حسم ه« ( رم اح ي/

 ل اعايإ طن انررح | نن انوا ىكمجاَر رزاتخ نيون كدا ب ماب ولك السوم ههلاوت
 0 رمز اياها ادخلت كم ناننخ ا اوان ههتستب هس «بادرب هبيملررا 1
 يأ مّيسمو ا هس اوال سو يذم سايل سوبلا ل "ةم لكس الاعزم الي لطم ل لن اععالا كتاف ين
 تيه الوب 03 زم اليس اداء كلش شكد ي ! رو ترا انا دبه تحول سع يع مهجل | هعيش حار
 مناد ايل 'تنلا '] ةرنإا لعد [رحت رخل لغته تزين لقال ادم ال اعد م

 < كرر الا# ل ردا ( م / ل ارم ابمد ارب ٠(ال ظيسرم ضرك سخن رك م ا:
 جول اء ا_ا#حل ماع 2 . انضم طرد عمرهو لع هيض. نعلالعىج ره ( ملكى راه
 رس او لب رت «ى و صقار ل لزب فدا هيب (ردرسسم درزن ب فسوب ين اوي اميين ام
 000 12 موجب ردي دن راس فرع ارارسمل ريح لل رمق مل
 سان !لراري تحن لاك هاري مروصم تلو 0 تدي و و رعي 5

 د٠ ءاراوبومكي وا 'و ١ نر امه زقم صف ١ 2 ع يمطر "جيلي م جزل سل
 ساو برس جالا ار ادس د تملرب 4 رع و ادم

 بيروح اهاريكر يما صار ع لس 0 ميل دل | مس السن ردات
 اه ملْمْضَر هاما ل د رب اهرعرحا هدرز مايرر دير و انسال افي بيبر هن ان
 تب ريك ع دمك سال اديبععوب ريم ل لرعل اع زءر يع( يسمل يم ا ل

 ريك فرس ره ج ري | ( طق احلا تنادرع ويإ| انياب خا هار انا« ار 2 م مط جرضو عار اد سما ايعرس لاس اب هيل اهبل ام كبكسل ازب بيحس < تن اك يا

 دوب فطيم تسول هيب لج رابا تحصل را دري المل نار يسر عزم رز مم «ل طع ن
 ب لاا رازص زي راللبتما ررسا ! نم )رص رك سا اكصر الرس
 ملا هيسسس_رح أل 2 :هلار 0 يكتمل جر « اهجلافن سرد ا مع لوس نع

 0 امرا يعل يذل ١ مري د امن ممر اد ركردا مين تدرف روع 1 سلجم

 هيعل اي ير ونعس الما د سول ا
 روع 0 يف ريحا ادبي زب مجس تحل ب كم دب اغلا 0
 عر مج هل 11 ا ترد اإل لومي دز
 اوعب ىم امل 0 2 حان اغا كنزي اا شاب طايح طل
 0 يد كا ب72 اانمس
 رن سا الكول اعمال سا دموب :١ مممال دلال رز بع ع لاب
 " تجرم 2 م بو ان سل

 ْ نومي ظريف لم مكر تدري
 عزبه ابا كسل يك طبل | مدي يرسخ ا  اسمعال اتالم اهن سار ١ ارامل

 6 اهرار'



 احب
 اوماز ارزئعزاراولويب نه ١ اوبكنل دما ارقارنل ' عطرا ميكس

 ءااه اريعرتت و لد رقم يرسم اي و

 ل يسد |زيرعم ابا ملعب سرطازب كب اجا تمص © ظدا خامس اعب هول ' بسس
 تعود به ماو عزعمل ان عميل ازم نع مازمد بل اف أب كيلر اد زور يممم درو
 كاالا نب روإ ءاكل لر ار تال ردا تاس ول اسطب محمل انف ا(, خد اكو اع
 اراكو يسيل هس اقل كر انر رول لد افلوف اهأ رمال رس احد رد د1[ سس النسك هدروانا

 لكدلرألا « 4 اممدو 4 اناس ال السوم '4ضووملا فيان نس اف ايست نر 7
 ىرملا ام هاه دروس الح ءس انت مخرب عمر اهلام ةيطعلب اع تيل لع ..يرلا هيسكزع ريع <
 يل هد سبا مد زمن مبخرب اه 0 و ايل ربو ا
 اطر احل' سب نم يللا لاس بازل س اك ىف جر لم نبا لم

 ى]) بساع لارز 'مزبجوب اءريغخ ني درع 6 0
 كرست اذ رسم وو م م ١ههعارر 1 د ىل ! ءورسرمس هل لامس 19

 لج كهيرارب '«يفرل از 1 و ىف يديسحلرملو ادم دوبل اهل
 1. فيكم يوم ( لول ل بيكر سيلدس مز اًريرل ' دس (يكر هي (راطَسع قفا
 2 رس رم ر للا رك ب اك زمن اسح كبلات ميدل اره ازس ميسر دهر اج يش بد

 فانا يزكي يلع لوس عن ىلاءاءسزل نبا عاج كرب ناسخ اكرم رهن

 الربع اهحديما 'امدل و اهس ابدعي اينو "رت يايا كا ا مرتس

 2-2 أم ماب يور
 2 مايل اه لب جراح تاساهف كري ايل ١ دعس يو اري !كنزإ وار نس اوبال <

 ١ تاوهذ ناسحر ل حز ا معا لاف كل ط0 0010

 يهز ءداجار ار ا دم ليزا ما ا رم طغسب 624

 0 درا ملاح

 >رستاشل اهسيا لابي مر ىنخن الكل احر ايحاا امانار
 عسل احم نال واصل ارك نمر 6 ل اعررما ارم احن ' ىياريموب] طرر_اد حا

 مس زب افضل ترو :بلعل | و 11 'لوقي رعد اشيل ! تعم لري شلح

 0 رخل لير وّسس < 0 برمجي لم ابدل اول ١ فاح اسناريمرب ١»
 0 يووم كر سل ءانثورو دا افيو عارم هع لاب

 تارت انبي اهىئدل إو هير ار كال يي صر رحم تس اف يضاتن ١

 سل ام دبس وسعر طع !(ق اعمل اع ابدلا اول 16 امم ٠١
 لعبا الرج باحاج درا ايدر الجر زل دحا لل ااج ارت لوف رسما اف لاح اذسح
 لح لعمل غر( جل ارسسو ريحا نر حا طقم ا سامسنون اير _ا حل لجو لم نب
 دهس مرا تبرع َن 'ءمد امر مالك ادد لمنور ا تفر
 هنرهد باسر كاحرثر مم هلل ( اطر اك ”مرعأ ! مسك ضرر ] هلا لطل ام ايس ز

 مى بجرم

 عبو



 كير ا المات أو مح مياككل الر الاهو اس سلا 7 اس فلا حار قرم / 7/0 , نو لا 7 '

 ضب ردو نمو انسان يف يامل يي يب لب“ مف تس لي زا مس س] كن واسال نار ماحس نانا 0 الا 9 ا ساري زب . نحل دل لول لدتا رتل ع1 200117
 ااءابلا لا ٠ ١ رع ان لا طلاب عش ل4 لادم اما ي 21010 نيب حر يمل إس اعل ان (٠ ]كف اك سيار 0 هرج هع الرسن "هير سبل يركب لورا عرج نلت هيرتز يزول بزب 4 هضم ب حرفا ل فحل رسل هج رقم رك اهغلرو نير سنملا ل تع سول جالو اوفت يافزهل لانايتص كاع بنل يي 1-هل اذ إن م ء حس مم] تيم مقا يسال امش نتصل ال تل عج تي مع ىلا ل يلب رب ١ تسساد مام ل حم وب لحد ( 022 رفد ال 2: 0 .َ أو كو لن لضر حب هم س4 أر ير عامك طربا(
 7 م ناوي حسو واب سن 0

 ثيزت ص نرسال هال ا نوفر بلر لني اهئ وظفلا سس لوو تاو 7 ع
 ل. سل ريد كر ارلار وسبب ناهن عسل اذ لحل: خلاب ا نك اب الرع بل ةيريسابار الرو لمحل ازمفر حلال انس رع هر 6 هعيب ملم يم « تب اسرع حبس هب ساصل او 1« حو اهل هساديعوت ير. - مارش تراقب لع قي مس برام عر انل از و تام لال لمكو تنارمإ نيو نع اض فراود طف د لج وزع تسد
 دولت نو دل من !]1'و ويت انت !ر طمحت ! لعمل ل ريم هام تحس ل وع به رس

 هبا سل اه اهرعيصإل الع م نعي ولع (ن ]ند ارا 16 كبد ١ مدبر ف رك اتوب ٠
 فصروف | لاوز ١ زر سل ١م زان اذ أ ئرصلا و ار هكخل ' بابسلاا و لق امي ا انس دلل
 لجر لاس نوعيسو ن. ىلا قباردج تزد داء اك اجب لعاب كر و | ارم -لضلا هادا
 تاس صم ]1 لاَمْم اهييحاريعي ادن لاس اهب او هيمو امح لنا لامر هامل رمت رع

 نعرف اع اوكون ا( زملائي مر ياصلاوا هاط صال ال اء ار قف اا سدصربا برضا  ةعجرم ميدو نع را عم هاد قيم نار كلص تسمو اسما
 ١ ” ىلا ومء دي 1 . م 1 7 ١

 رومخار بمكب ىذادس 0 6 اررهشم مورس ر هلوئرن هك يحس فرم م

 الخلا ) 6 قيم لس لابسه «ل اهس نم وركوب ١6 نإ دب يسيح اهلا (زر_ حلال 'قاناليو
 > برم الرو وك ربح معسل يعن كش و١ < ل خر احح ا سم ميمي, ١ مبتسما ل وا نعل الر لهل 'رسسل ردم الفل بك لوحالو دوسفل ههاراطو بوزطد هدرا سرب رحال علال ا مي ب مزهر
 (نس ل لخاو الحلا ولي ام ايف أ هح اهراس ارا ون لاول اء ال هيب يضل ا نم امري ا«
 : رع . 17 هي / 42 لوقي ءَءلا مخ! نىهسل وني رعازل ل6 لب هعدا ميم تعمل اهاظد اح ١ عب' مرهوم ١ زي سس

 ” ار الولعاول ذ ليفت زم صب نه لكس يالا عش الدر عش بريولحإ رسال
 ل حر لري كر ليسا رس ايصن )+١ مدس ووو طع احلا سارع فز أم مهل باص لاذ تدارس وي ١



 حملا
 ك هجر هيجرملارب !لاهمئطمع رولي ورم نى راجي! ل تن عود !فيزع

 7 دون مسن مك ثهالا ىلا ار
 ديس الرمل ىف لكى سمحلاول مشن املا 'مداقلا ون اان را

 اصر تارررت كلن 0-2 .هباعلا فالك
 رخال انا اهيل. تراح سان انلرمد ارراص ا ابرج خو

 ا(! مساع اسن اوي!( « اير لي كارو ا حل

 لاند لمر ايالحر تك اماعل رت لاسدر ١ جزم ل خشم ررك سم اهيجن اكل تءاسلمر

 0 اميسمحلو رمال اه اكره سيكل تعيس يد سك رشل لادن يع | لمح :دشو ارسم 6
 0 نيس عندج سد شما لينه هداه مرر ينج
 امس معاق دل ربت ىسل قف كر زيارزعل اسد مرردع اى ماظن ان اس سرح بهوزنا ©:

 سو لجو تنانير (ناوسيو كالو «فل ضرع انحنا«ناو وتين زماع رايز
 ساو يسهل امان راهب ار دس ا ادبوحح نير ب نسحلا © ير كو عمل ار لع غلب  ارم_-كتبحل
 فاش ئانتنلا ل! ىفتس تعلو روما الط ىتفلا

 نالغاإ[ عدو 0 اك د لايك اور
 كيتي اييددتب عيدكربتب ارك نيك تا ارا هنو بع

 اخيرسا رار دمك احا .دلقس نالاتإ'

 مسلوب مناك اذ 'الرل ب ار مالا المها هراار
 هل ب و 1 هبياريعو امري 7 يده روصو ا ا |

 ا اك لوا ”لفخلا ناوخل يلتمس فنان لاو 0

 طاف سإبيو) انا احا دعا الملل انهن لاف رمل 3

 ال سرع ضوار ىو ارا مالاس مري را يل علو 000
 لابي اعرب هرم ,ىثيحار أ رازح اريخت ين نْحا ابل اه ا

 00 ا هف يرسل صوتنا دكت نيف

 يمك ارب بحل و امي ل ل م اس اف صحت درت سن 1 ىو ومعبت دلع
 سل مد سواعد حزن |راكولا ا ناش ابها يسخن كا ناي دم ايف سال

 فذ ' ترو ءلع بر امل اي امان لدنك سيرف ضان دبع تسل لس رعب

 0 هلصإم بشري ع امو اوإ ادد انا م سن 'ديعرإ امس أوو هر ره امج
 رمي كعمل نيا لاه بانر خا قدر اريل 2 بس اعلا برفع دهس انف او! (
 بس هلو لعل طيس يهم ا ةر بهي زم لفي هسغل دب رك يا
 ل لتحل هيوم « ناهز هز مي دنحسل الر اركز دمع حسم 'اممدوي '

 اريح همن ارامل: انل ممتع /رسار اعل ابله اقارتتماالي لودي

 ن اهدي الع تاذلادبؤ بمال رامون موي كونا درو تاه طن اح ا سابو ١
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 :م_مقل ات حلا الع تالك رمل اما زيرع دوه أكف هير نع اهي دال لملم ار اطرح يلم دعم زيسكد راما لع ضال هش ف أس مانزل الوب نيف امس ل ريب حامل راع اا يعمم سان م يزل 0:50: تاوسرت 1 ل
 هال ىعيمس إل / ىف مذنم ١ ريس روصار مشن ا ل مس لل هج طرا ذل ' مساعل لس دي 1 ل سوت ياحب ) الممل نمل امج اهل اديها ن جس حل لص تاهل ل | لم يعامل هربا اليو ماع عر لسوف 1 ليو هكر سئ اد طيفك ل 55 ' نير وعسل لاكي زعل وحاز | مح اكرم مالصول ذ م مدس لت مج ) يح < .يسرسرب ١ كو هلال و ار يسع عرزع بس مف ا عراب ث رلر خس دع ىوموبا وال اد بوما ) | عحاد ل رعب هب رعي تحس ل نى أر حا ةدرعس م تميم هساحا 30ايح ومو ا( د جمل اع زد در علمت ا هسلو طار سفر م فرحال الاهل مع 0 عرعر عب رج أرب مهب رم وب اه لظد اح اير ج دف ( لري از اوي راسل ايوا معو انما هل ام. لالخ امرجال لام تا بطرس هع ف اعل اسري (نلع ثدع 2م وهل هينا زارع _ مل مي رك رو تعمل وفي لع أل [سايعلا ٠ بمس لرعب فار را ديحإ ب رعاط توسل 6 طوال ' هس ادي ال انم_ لحل هوه بي بس رم ر هيحاص تركز ل جز العر اح ز كلم تب اياز بيجرع 5 ليم ازعيدنسم « فطر م ع درس عره ى نما رع اي اف سرر رد نري جتإ امرا سس ابصل رب ر وصس رس اقث اول (٠ حب ا ياو الزب تاع ان ___حدضا# ٍلاويطير ازمرقيّرم اوه اي هعاطل الوثب للبر ير لع. ديرس اعل اروع اتم جات حتسسل كدا معو ارسل م هنيس اسر ارهالا تداوم ل فيز ان اسس يب مكر ليعس تيس ل اهلد اد هدام يا نجف هام اع تالخأ 7 بلعير# تلا و اس ةمضاظلا "يس ن١ مدد رى نزف و لمس ان تاي نعت 0 < هيض دك ( وشامل لإن هي طيز رجا يلد هرب د مو ادخلت وبا اره سخن طل ارسل ل0 مخل امن لام - 5ا لل ل سيزوهذ اف هه | نخل رع“ ضد اااه ايلا ام سلف دي ملل رعز داتا مارك اممتسالا لا مدل اي قاد رار ارم احلال هن مرطد ام يررل 21 اهرس اجزم ]نار عسا جرب دل ير زال طرب يوم ره رمح كن م ل هير نجر بسر داع ( يش عن بسول | سس هيددللو فذللا دس ومال الا اور نا | هلك زكا ارهزول اع محام ميالحل ٍلجرح انل ١ لوم .برحلا نائب يسود ب اذ محد ل دمر اير ورع ١ تحس ل مدر < محل اهعايا سمس يع ١ بمخل انهو رامز ان ا. اصل انيحيف مالحالاسببل تيب: ةيلرع نن ' مل )رم يجعل ان اك لادم راحج زي هز عسر هي اوهلا !.> لالا سسك دك بزر أر 1م راانأ 7-0 4 د اهل مراد. لو ٠١ مم تت ١ مسيح . يلم ايات ارل هلم ارمي يلا وطتا 6 ن2 (ناّسو برا. احا رلدر ني اهحلااد را 5
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كر يام فيس نلت كيفرل جن ههه جحا < يي اهسبمل دروب نهانا ١ تمسح
 و

 الام مناور باجس ان ١ ف لا عساف ةريفرب ينس هج [زعر مرج زم الدي طع رمي خر

 رطل الجر جا نرش اعمل داحر محارب رك هتاف الاانيح اروع
 ير“ هسرعوب !نرشن اكرسصال امج دض رار ْ

 م موماضنل ! اها ار هططب لعزم رز امك ]يار
 بكور يزم همام كدر ايرمس ل ركر لول ممن ادوئرىل

 م رو اه عربا ءادم يقرع يأ ف طرت ١41 لو اهلا هعمل وب ' انما

 لشراء يري «هيالمل | ىرعدت لاس عاشم لمرسي ءاض يطير بزع ترك ا حاس

 هب رمل لسْمان ادم امهلب اس ادام 0

 ع رتسا هّبايلزم و مسخ الف هبي سل وضأذ '

 ترطغام :تكماس بوولو ١ عم ربس مدّ ميل
 دي لاف اًنارل بِ اء ا تس

 من اظهار ا() نعلا نا ستمخا
 ا فصرت ب رون

 0 0 مولع سلول مت! اهمامارو طع قو همز ساهل رعت ازيع
 رررح وو ةصهأرس ١ ممل : 407 كيعلا

 21 ا 00 امسييم هيلا 0 هنا ؟ «راعر

 7 د! لذ كر اسمو لم لبس يع لا الا

 «داج: رماح «نارهإسر اه ارهاب سادس < ١ رعد يئر طن ١ بجيت هيو ريهج ري ا
 , بزنس لراممل نب انعسل نعال (ر ايسر

 رسب س اذن يلع بطعن حال لح ا سان لاه" ظ
 كده ت ملوي هيلا واب كو رواد مس اسم موال هروب اب #سخا

 رم ايليت يضع لادم ا تمس لرفب /ردرلوط راسو
دل ابطصا نان تايسار أ نعم نم اعسس ا

 بو

 رمال نر قال طر انا سرها وع رس

 يا اا 5 راجحلاهو اساء ار

 يلم كين انلدرار ينل اطير عسانر تمم

 هاو« للا ول رع ا كسار اع لا غل مهل

ميعس 6 هلع د اجرم ريع ا «يف !ببسل |رسحلا هى ميم
 هيا زن هع رار بوي انيك < م لإ“ 

 روك سا اما نع وسل أمد امزمهر 0 اب لالاس بيك
 همي اعلا

زل لسه نام عزو نمل د وعل طلاسم ايل ارش ال هك اهرب ام |
 كرما ع

 /م مدح( دال عسا رار املس رحاب عا ينبوع اسوم ار 1-0
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 ل رشي ملص يلع حا لص !ناكيكل انتر حسم منازع لج هل اهلل تابسش ع لب هكر مر زو حالا مهلعو | ىييحرب سنو ع (رك (رخإ هز اريح <ناش ا راجي دي د ةلع م حمو |« ايام ارنا و ل ءاخرنوب ام حل |ىرازار والابن الهالا دلال اس! 7لر» ايسوألم ايزسفسز مز هك ال وسمير يذبح مدع ل لسد بلع هسا سئل وسر لال !”ل دعم بط هعزم ىاطيز درر
 يارس اهاور 0 تاو | اير اريل م انضم ىلم ( حاز أ يرسم ال مهبل هب نب ب نضل اذ نزتح تما اس تايلزص نا حا لا اهورش انزع را مبلل 2210 "دفتر د د 1 علا لرخك “ا مسي لمخازف تار الل ل مار يلاوب 6 لايلةرج لو طال ساو تحل حرم دوز زم هاني تسع مدع
 0 ل رد 6 يمي ا ال اي عع نال ريحت ركل أ رز ايو ابل راسو سا ةق دد عنا
 رض يله /مورخ امره ل امأ درمل ١! ءكميل اب ..اوش و لرجل حصل جعل از ارراشا هلع كيرف ر يسر فا فلج هيل م يه تلج: دع عسل عل را ادور مقل امل اوال دعا رنيم در اها اد مرا حل مح ره اور لف لاه تخح ! عدلا لويد كس لع يلب اردت ارب ]تيا جاف اهرب ]رئيس لل هن اان دل هلم ودول
 ير ملا وب |( لس اهي لوم عجالا © ايل ار ن هر اكسس احل يسب مطل لي د « مشا يسار طلاس سو ]اعرب مسح ب 6 د رحال رع زي نامت جريح !ر عد

 لال نع رولا ارل ول 1( ينس 'م حدر ٠ كربسل 'شرب زب عك «ن ادمل ا عع ديس مك إب ١ 4 لس ردك نا طئاوإا اهلا(, __-1خلب اوي اعز ر «/ خذ دعس! راع سبا ل عمم سير نشر ماين هيد ريس! "جيس لسن كول ماكل ناي ومع اها مب ل الا
 ل: ل: عبر دريت ًاعرل هير السر هيلع بأ لص هع انإ س00

 ال ان يزن هه« طر ام ١ سارع ل ' عم _ّحا كال خد ساال ! هل اال زر ١ ابن ع ابرك 0 لهو ايطار نسم 00 اللا ال هسا أ ٍي 'يلررد 00 ته
 رسل يرادبوع خل طم ج 'رإ مسروي د (يع الضب تسجل ار تدل انشا ل سار ادم م ءلولا لح: اهلك تس عدج اوف احمل هيدرشس مدل وضيع فل تنس 2 ر هءاهظ لع مضر مااسإل از اذ رص ربا حاز ابل اء تسال م  ادر رز عم سل مان لنسل كاد هيلا اهعاساسم الزب بو (لع [هيركي م رِلَمْس زبده ادم ل جسر لتر كءىزهسس ا النفل مرن الد ل ار سدد تي بل وع اطلعي اد ديجي هيي لا لميت اس نانسي م سبع 0 اميري ب طوف اربع ١ بلافوب ليي" سوم حي سس اعنا
 نت” وزك يان | ولمس دن اراطشملا الرسل | رعربم ديت نمل اديجرب يطال« ذخر ةرع لسيد ح يحس از يدم اريد هل هيزحس ام دك ليك سلم
 نات ركو  (طل احا نبا مرو (١ - حل ىفف لخدمه رس حرس لوس وح امل كال فكر 2 يلق حال تر [ررطقر رالجج وتلا ير حلو لس انا هزل اي
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ءاور اركم لادكر ل اس 2 ١(املهر الم
 سه اريج امد 

 1 سوفت 4 1 جل 589

0 ناار هل ابسو اني امصن )وسلب رجم .ةاربجرم اصل ١و ده ) ٌة ف لن عوار يب ١
 

 كو يلع سل لش ] رسب ير عد كرجل اميغس !امبسل يديعرب لمعه و مر ار م

ينسق اهل ديف طولا بدو عيسي: (
 اال الع رز ءوزمجر ل رم عبس 

 ب

 ا م مروح 0 لم ال اهلل علوا عميس دساوا يفر كر را

ل دايس او تالرعسااو دس دل جور اس هناي: اهاقال بلا
 

 ىبادبنف اح امنار ليجلار راح ادن وك الل !عزكاسملا ديم انيلا هنزل ع نا

 ل زك بتعز دكس بسن اهب يت اغانينا ل يتم

صو سلع اهيل يرسل نعت اني يعل مس زعيي ره سهر يعز
 3 ر يلع سل يكن( رس مي

م نحاس هرقل يمل ممثله
مو هناسل اه اسد صو اسكر مرتي مد ا

 “م نار

 ساق طلبو الراح اديب ل عود لع بس منع وني هغسسزع ليك اهسدع هذ انتر

 هيج ركع روس عرف )ل يح حس 6 0 ع '«رهالل ساحل اوي أي

لاح اذ هدب اعز مك مع مهب اكس ب
 ص 3 ايو ملا راح لكسر يلع هس سل وسر 

 ْ دااسن هدا العلل بميعع اس ردبل اي كيضرد ل 21 و هج 0
 ا

 - يب ماريا رهط 0 م
 لان نالت ذل عال رس ليعبر رك سابو حلي مص (رافسل اربي رم
 0 0 ير عيل هس ي كنار يسر مطرد
 اع ير نيل عر اهيل م 6 لل بسم لك هيسبش نا يلو يقر مر

 ل اهلد لرن عرلصل الي ل زير اج اهمغرل اول ناعيا اهي ماب تن اويل هم يل اول
 لون 7 200 الوعي الر 1 لادلأو اد اد مطر وبل لالا دمحم اسحالا ب ره ر

 مم ايا ماسر هرج دالي قم ايا وكي اا د اد
 0 موسم رم« مرام رم برغل د صارم ي ١ اماطفاحلا سابموي ١

 0 ' ديلرم ادم وم )طي لم باي يارس هه نم عارم
 01 ارد ل نر واس دم دلد 3مم اذا ل( عر

 ع / هبرسالر د رعال يم الام هي لن أدع اراقب د
 5 هيل اناسحإلا) عرس هيلع رب ادع بيجر ١ ) هلم 0

 اي كيس س ههه( دادعجمر ذل أرح لن ارح ايم ل حا زا اكو رسل ابر "انانملا اك 2-0 اًمالا
 0 تلال مس يلشاا تس ه١
 جل ييامإل اهل ارم نك الو مكس رار اب ل مبوب تا لوب 0

 ل



 كا
 ”مهلل اله ار (ملعش / مر انيس اس عصر |( يشاشل لس. يرمعل اسم 1 طم اهلا سا دس |

 لاه ماس + يراد ل اه ول لترعل )سر يلي زلدف سر يل 0 .سرز اي هش الهر (-زلا لاتنام 2200 ر هلح هيلكر دار اعل ار امام لدي ديوسصمر دج اع
 0 ء يراهلاءاور هيله ريما 1 مريس: 0 مث ربل الدر ممل مسيل ر رك اس يطبقم عج كقمزحإا ,ارن مج + خرأ 0

 3 ره 000 امص مرحعل ايار سي< ا ردي سام ببال هد ل هلم ميد حي م تادف ديو رهو بش“ لع اسري لير مو رع ال لس اسمن ايبا يالج مسخ نر كو )و ما اا 1#
 17 0 كراك م با 22 يوب جا دل ل اد كم دحر مس رس ر يلع دل يل يال رسر ل 6 ل 6 ذيع ل 0-20 6 ال تنال يهيج نحلل نادل هج ارم و الها رضي الل] همي | نام ىلع فسم عل باز اع هيرا عمان 6 عيطتسو ل همحسا رز

 روادويا(ز خس دك اينرررا# م وبا اولا رب موس ر
 نم ولا و يلع عفا ل ةسإ) وص د هل وقبيل مس نا هناي 00 ريل انا 10 < اؤمحل اهمزن رجا 61 نادعجزم دحازل يبس سسح بزر زنا دلي لبو ولا ل وز تل نو رت لع كايف هس وسر ل انام هلو سع ا ل نو جفت و سوس 1 اوطربسوسعز از مئالاد 0

 00 هالي مكى ع سمج سمس ا واير مهر عس ءجحازورطب ال م ملا
 ءأر اوبطب. املا راهن نسلط الز ى )اف نرعملاب سرا مو 7 زعم يتالج
 ١ لراعلا صح او ١ د يورو للتش عون سنا 3 الزكي سف ليا
 تام راو ورم منن 001 ا 000 6 نار دب ا مع( سس اس وبس دعا ول غمرت لس هسا هيببع
 0 0 الات ليا
 0 ن رز رم رشا 6 بسيو كش هه

 لك !هلو ايلف لمس اق عمم م بلم“ ماصطب مل دما مداح 0 امسي
 هبمسزيعدرع مر طصرع كرطنا, ار / فالع د ءحإ رماني را هقل لاند ار !ذ
 0 ببدل ا و وب وع ١ بيجو ( مه 0 رو اكيسسملا
 هب انام اعطرذ ع او تنازل بنما عانس هل رم تان
 لعل ارب عا طعن ؤملا دو رعد ببا مصر لوب ب ةر عطا ١ َت 0

 هرعسمو |ز عسب !مع رمد 0 ان 0 لمح
 8“ لكل نمل الم )ىسس 7 ردن اجيزواو يل د انو م كراحن
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 0 تميس
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 و ةدخ ا دعس عياس اناز ونيل ر ريل يركع موصل
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 0 اوسع ع

ع تيرس نب ديوس ب هسطيااو راويه توج ههزها
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 لس ماسح ألا 
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 يس انيع بر اع ايد نغس اب م فمتسأ ماك ناسا , مكر هيد ذرلوملا تيت

 ليزك ور رص انقرض باس ازا (ينا دهر ااراس ارادت يكرر
 يرسل اهريلعأ تعقل لم س امعل اول اي بسحلا و يلع مكر 5 طر رقدم !) يح
 باي الا ولم هن مه زع د عج ذو ادع مجم 0-0 ب ا جرم شه سوبا م
 كس[ ءاياايسأ ملابس ذج يعل 1 يعدم ع ١ طجوم سالك هلل هاي رطل
 9 اراب محا هيج جا ءايأإ اهالي زسفاد 1 7
 لم متحمس تنم »لور اقتل ري اهرع مسؤل ايوا زع يائسرم ١ سلديهي لري مات ركب
 2 ع رع و ل ع .اييهلرررعيمان ب٠ | اةهرحذ سي الدبل خمر ينج ريال
 مهلا مارال امبحار ميزي ليك كمر 0 ابوس ار احلال
 بلغ لو فرح ريب رجل (١ن دب دجاربإل ملء ادخل ل ىتجا

 - هر حبرلو عبرا تسال ةملمر ةاوحل ل2 ":مادببم ( وابوك داي توتر /
 ناي ا لا مارس ١ بحا مسحيلم هسا لعل وسم عل رج ع عن م

 كرت | د ١ يح اهل ها ريض وو "نر _-_ السم >زى مسك نع عس 0 ١
 ع ياه هومز م ]جر وسعت دل جو تلبس ( يت و اهدنم تاو الا سلع سلا داو!( تر ايدل ل ل ليس انيس راغنيززيسرب رهن جالا ' ( ليل كمال

 ليس لات .كيلملا ايه | ارسم ار ايبا" ايس اءاربس عزل ' يمر هسا لا 0 ا
 ا عن انس ايف بارز اه رعي كرلغل لاق ابن 0 0

 ع هس[ وكما 6 رلمملا نا شبعرس 2
 . 0 ى هاج ار ما متيد حيلس سد طبالظشر داروسالاهزنك عد جوتن لاذ دمي سإ] هولا عليم نرمي رع يعسكر زر

 2201 اي ا د 7يررإ  عسل اههند
 1111 ادا ئ دعوا و !وب 4 ى

 زدملا ليلو تدار مئادم يضم 23

 باهول اهمرن اه سب و وب ١ ( |نص ف لبي ابرك وما
 دق دب !نتتع از 6 برو زو بهاد يحضرم دعس جيك ان سل
 مي !امار انزل اما رصاس سرب انس بيشل 'ي امل اوسخ ]يل را السل لع را دن تكرر خا: دعي اع م (وهشل ١ هس تام هوي طعرئارمو ا
 دي ار عي اظافر ملم ار هب برازر دا جذي انانزعل دارا اكد لد
 0 لود اجزغرم ارز ممل ديم عزانتو ١ هاور ردكم وق رم يحصل ! دع اذه
 منرمن ناضل لهشام يي بيسلى دممعر
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 تي وير سدير انو هان من١ عر ماد براشسلا م هرم

 عار نعم اء نس همام جم (ز تلزم ريك م بوري < لومي 10 ل نامل اع وول! و

 فرش ريع و يكر مس ع نازل با كامو حس !6يفامنص لم ركب ساري , 10 ردد احاسابسو

 يش وار مز ام_يشلار !مرعل و رافال 'كمللاويزتس مز وا ماسلا. لع مب "4 الاب وسا

 نمل ومس هيام ونة :ارش رمح ارارادد ىدرت بزي !لاكط رز د ازمل © امها ب 5

 كرد كذا ذكصميو مجان ل' مديل اف مومن نمل قار عض دبع ل هفنسي جب ءرنارصو تاو مور

 ل لوس دج مرا تا ا اي وو
 د رلابع كريري ويحس 0 احس د سنايدوب نايف اهامساميعرب ا اضل اسمار ىقالز لس |

اذ نأ تب 44 الع تويز هر يصخاب وادرع يك ناو نع
 7 رال ه

 ير م ىرهب رزخت ال سا ميدوب ١ ارم بحل اهكرمان )ان تعسر مط سداح حاس جبل ان

 ابكر غيم وتر طعم أ رخل ايار رجم ىمويسمحلا 0 4 يبس | 4 مال ' الا
 - 2 خفر لصص اهبسن ىكم | ر لابس أنس اهرب اره طفلا م هيل رعإا + اي

 017 ملا 7 "ين همكم هك موسع

 ه1 "ب !(ويزملا موس رب)  ._حخلاذد ةناممع د اهيبر |ٍخبفش لسه كركر
 م د07 يو ارك ل 3 امه (: اًملاهر هس 4 كريز
 ركل الفسنم دايز :!ميرطيعا ىييطت مالكا الرس رلاب الاهنفايلع طع
 و رسرزيرجلا مران يرجو ب ) اناس الإ 0 مهل زمبايبلاب اًرملرس

 را ا هع
 7 هنةجالر:نيدمارانعغ 'ر اهم شط ل امم راصنال نم سن يع

 00 0 .ل دس رسل رمال رز إل زجل را هم

 رهسا العام شم "ينك عرب كلو املس ارسل لم دول رمل خس
 فلسا ىلارلم اليسل ممم ب وإلا: الر نول املي يسب لاه مسمممل اهلل زم هنومجبر

 7 كاعد م6 اسيل ١ اه نرم درعا امر نصمم نيالا
 0 1 ل الول ا 0 بسلا 0 ا امي 2

 7 , عررج ا او ب د 3

 دا حا ب نكرل ر يلام م ايل ليالرل ازمير عا عا
 ١ ل ٍ لسد 00 اسردالا هه رس 1

 لير 1 02 20
 ا ا يا محا

 0 * ىبائاملب 41 ارو  !رئاانس ل دنكب ١ ءلرخرث سسحلاع

 مب هلرج رم 2مم اي أ ل بمس تءررصم ديوس 4

 زاد 3 ميديم ليبمع نان صدع دمع
 لم كر ريل هس نع سمبل ركن مد (٠ يسمح هيد , رعي مف ميس م تتءفل رسوب ع

 كك

 مي



 ظ غ3 :
 سلالالزل# هلك راع يي رت ل كركر تع سا 2 ا اهلل هير
 بعل ثساع مب مسي !/ل ١ ايس ةكرذار هسز الل ل ' ل بقل وار ايرعع / ها أمل اهل تس وخل. 22 .:

 روك م عماح ا سادي ىو نري حلو اسسؤت: انها 2 بر اس اه ل ومس جي يس ف د
 اند دسم ايل وبر جريس عبس عيلصلا١ ناجع ادرس لسد هيلع هيي عل سرر ل يل 6 موب 1 3 د مخش دول و؛ راوس عويسن ارب ادم ارنا نهي دس ( اهرب اص
 تاس جر هيسخلاو محال ابو ب هس سأ يعلو ام ةراجأ د اخ 'سادس غاي اسسأ حجب اضف إمي
 سس جراب لاا خلو عر صامل يحس را ىرموع بور مدع حاس رع را
 تدب بويز صاع لع رماج ( ل ام كر لوف ١ ليس «ز يل ادع ىن لع (ليوطع "دك ب مشع / ع مجازب
 هكر مرنم ار رسب الست ا اول د مل! رج ال اع م حيل ساو موت نع هيجزف هس ارعهجرم
 ء ادار بوب رماع عابس يرن مدر عاصم: سيسر باوك ني يسم غبر عمت ماع يلوم اعز
 ب لري ( حل 5-1 هيلع هسا جول نع عهد عانس علف لامر بل رع حراس ى'اكيلا
 اول اف لع ضي رع سا بيهم و م اسفرت ىذخ « عجل سرج مجاوي تلمع يظر علم مجاب 0

 طاجام مان مره انكر غ رجاوي ا امهسوب ايم خليص بروز َمَد "الع تامدلار ٠ لع 2 عما ] رسرمل اكد يعرب زع هيب الهو سومر بويز احلام اع لعرسامع
 بياو !هكرماورانا_ن ]ل نل لدم مسرع ا مزع دارج لجو صك عيل 7 : كد نال نت واسو امر تارا ان تال نو كاهل
 ىميلعس ارت ازع لر نع وذ ر همم رإ هانز اه مال 6 امه لبا بريال امم رسوسر
 لم ماعد راهم اع دل تري ارامويح اب ٠ بل ههنرسف رام نص ' ول همن ارلعامل ان نإ

 احل املا مجازي لكى دنب سم ب اياز انهزم سعاد يحال ان مارب هل عالا هبدي
 جبه يب فوم مب نيس محند( طْيسل عصري يي رجا ساحل ا رب
 نالم ! اب بوي |ل اوت ى ا حد سام بويا لق حرا تالي يدير اع ل عسر حلملا

 لسا ول ورد ' هلك ام سمي ساو تسيل رس ل اهل لي عرضي اوي مح ل هت اكلي
 ساو متسروب للصور ا هع او راما رص مس رو عدي اوف يرث عي عيل حل غطي ب وم
 الع مهر عد بوو بربس اضل كي 6 ]لاك يسد وطن امسادبمو بانر ذد#
 . ليل يئارخ مرن ع اجيزع سب لازم ضدي ل "ارد اللين لي يمسم 1اس
 تروس مح ( د ل 6[ اخ زمتب ميلك دمر انم لرد دار يت
 هلم مس لعمسا فسوق زو عسسل ع ارت بر حزم اهحزم محا ع ميريل لذي مح اجر يلع (رلإس
 نامت ليكي سح أ( محال ادب اضف 'وو ال اف يري ير زو اح ا هس دعوي رم __#خل
 نلرزع ترونرالوبت قدس تهضسيز از هدا كسرت بالا ا

 لكم عالاهسن ليي ورب 11 ١من نسخ اوي. ٠٠ -_-- حل وي لع ام مص نط م كريج
 و هس اع .يطمزبا ل حمل ! نب رهب ب امو يحس د يح هنس رف رار ان اص ليس
 . كسك ل !ل م موال ' لعل وت حامل رلا يعم اري تح ام املطعو ف سير يسال ساير نع
 مع مان اب اإل عب رمش ام. وال عر فوعص ءيطموب لحمل ب ره هم د لسع د

 اير ( بوس امتدح اجفار لوب | داري راطعل لابي ب نمور رهسي زبره ب



 ا

 مامر امدح اممل' هزار ارم رع يوما اذه ز إل ره كر ل تحميل 6و انو زي « حسم ل يم نفل ابدل لد عزان لدول نمل راك وشك بل « ورواد
 100 اب !ايم___..مل امتوحو مالا
 ديور نمير معيتمسل 6 سير سو ( ا: 7 اطياب يي يذل اسما هب طاس ارن*
 2 ١ 4 ا __-_--ل اختل ار م امر ريم ا مدحت فا

 0 مج ماسي يس لني هب (ر '«لايس سرع

 يي ما ةولر رام نعال حا ا !(اي د احل! ضامج و !ةلا 0 حا يار در ن يل وس ناو كل اذ امو هدا ول نس
 دلو ارب ## حار يل يا | سما متر باطنغ مرت لاقل (داهير و ؟زمو رم «
 1 اهعل الراب وعسل ميسون موا يابس ١ محام ع ره م عل
 ا يا ب طا لع سا ل ةيب ]رس ل هرج ازرع دع احر ع

 فمر ميه: اوه 4 اره ىرمال ب امل اوبل ' حمصي جره ارت 10
 1-70 هر اى سيعرم هيدا بر دس هز ( دوس ياك (يفيا طا سدد
 يمص املاول اهكملرل درجت م عيلع |ندحف ىح العر لرد ١ هد وسر تلك اك حف اريييب الرس
 رولي عي عسب ارش رب 1 اا يا ا 2 رمل م حلل عاج ١ كور ريفر مسج ايبطةر رين اريك او ههاسمل !ءمءاؤلإ
 هم ملل زو ع ياةسلل سر لامي سابو اديس هزم معيب نم
 ينط( لاب زعيز انانأز اب امام حي مران ناخ حرز عطب اف هنزار
 لدععبر ري لاسم زر لكل ا دس ناجل [نم عكا مع اا
 اهتم راسك مرسل لسز ا ىلا لع مل د نحل 6 و هيلع هس لحل نع كر اهرع بع
 و ارحل لو وفيا مخو
 داع باه روان اور اعانل بم هلوكن عد زرت لاسم رس ات ره «رومصنم
 ل طنرل اثم ادرار عال ارث مااعرف اريعال حل هزه ام ريع ايي اميل
 ام ايه اساس هيلا ددل ماع افط مهيجرم يجرم هج د ارم ديحل اداوم اسياد يكل اسر
 اسمو 201 ا تاع اذار |ايةملادلب درا اا ييامب يي كارل

 بل ]مر هع هنن عرضا دج ما
 2 | كلر سررت طف قرع ولا امنا ل مي

 ماسلعل تاثر مام اما تبل كج رب م لس
 * تيرس دحا هب انكيلص | درل رف صل از 0 5

 هسأ بالرس نعمل ويس ز عرس اره يسمع زي يصيد داب سادعر داعب درا

 مامات اعان غرر وره وح لج سعال سؤ مل ؛ هير ريل نقل وفي لاسر هيلع
 2 6 عد انس نيذار ميه ر انما أنعو انلل دلل ترج أنه 1176
 كزرل دز دك و 'فزحازساي م يا كازا واج اسيس مل ولان االط

 ى
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 كرا سادي اممم او ان #ى ب عرب زر ازا ! هي سس تل
 ب وي تاع هساؤعز ويرلان ل موي از ءءرعف ى وركن سحب
 بيعمل الأ ميك ا. لمجال ردد م اوان در 'ملول 'مم إس | الايج < اهي رامبل

 رووا 2 0 (ابناف ع ًازعىك؛ الرع اعل او 4«. وبل كلاب ا” حاول

 نيس هايم هلردو مز لاير انزل اف بلر افرك دس مخ ا لاتمز كلر
 ارو “ع هبل جا حرث ©“ لف رطغ ا كرما تعا ا ما يس هعلروي ا

 هللا ارم ١ ا امل اكرطك ا قير سب اهول ا همي مجامسا منوها يع درطلل ار
 عولر او بست ا ماسلا مضت عوض لش م مح انور اهراس ارجل «لش جل ام + ام زاد 1 , الطب يح اورحا هنس عيس ناو
 ل اون ايل ] حكت لمس مرش او درعسلا ار

 ,يلحتو برا سكرامرل ازعل ىل اعزب بل زمن ادعم هل اه تح فام ايفو
 عل ر ثوار ءدعلغ ماض ا ىلع ىإ وحالق مرسع ع ا

 2ع 0 تحي و 57 ارزع سال ان اهق مو عرعمللاوي 'لامم ار رع هربحلم هاني
 دحام مك دركي (ىير تح اخو اح ا عماد عل, يربح ذا اذه عل هيت م قى بلم سارا
 فار يت باز جاوا [ن ل رتل راحوا ردنا سادت بري كاد بْنَملا
 للعز ردي هه لسنا ل وسر ل اه لاس ازعل يانج سادي عزي زعل : هين كلر س١

 .ولرسألا )ع شاش اك ع مسم ءارر بلر زو | زا ره رانا هيف موب اح اضم بيج عسرطح
 سرس 6 الام «ر ويصب رجا «ر اوصل اره ل عسا « نر اس ير يمسح او ايي
 ل رغ انس دري طهر لاس اهب اما (رعمو «'رعإن اجل اه هيب ار عسل نع عور غلو "

 هاما ديم ساق ماس ن ريح !ْنِع ايَمَمَسن (( هد اناه انا طم ان هحلر
 رد ل انمم يي دج مسرح لاو بعت رك ميسر يلع لإ تيا رس لج د
 تايمر دوسرموارادم اورو ال عرف يس و 20 يا فيز

 يع ار روث رل و جملا عر مدرع نع مرجعي ع ساده مو لعزل نو سال ام از
 : يل 1 نوماس ارو و ب سل

 مع نع كر رب ! ميسي رع 16 ايم امو بوت
 8 ملأ وب ام هنحلا هال اميأ سسك نمر صوم دال تاج ربات نر

 رى هلث ررذد ل اندل تارقود لح ريح د

 8 يح ل عبس ولا ضار 6 ره س
 ا يلع ال سال سدر كل 6 لر رو اري ف يم ينم ار كابات يس

 كولو ان انَع او اس اَوحدخ 'و طه امم ح

 0 رد توحي اهسيرم مايو اوامر
 كر او اهرب حار رس ديم دك هيي دج (| ادعو دل لك نب تل هزت كر
 كراش 1 لبرج «الاهوروسا مدبر رع ل[ مل ' هبوك_ءرعوب اهلا قا دع



 ا 0
 هس حرا ا اممم و يلعس ل ةسالرسرز 0 ايارع ريدا [ئتدص عجم اع

 ص اد تلوم 000 ا ان تاز ساعي هزم اوال, لئيم تاب
 ماش الرف امج ا ارب حل عل د ضاق عت مسير«. أ از عادل ان
 الهلا كيو فمرطل ءاذس رم سا طنا كسلا مرسل

 تللرسرر ارى وع مدر هاج امل رد سني عومت تان ت8 هدا
 تسيح اجد رم 77 !ل اجو بمص تاو ةارمإ ب مل 'اعمس امارات الان مسيو وبل

 مولا ليرجب ايل مسحب وبراد هيصلا مدربا اريامزا ارنامرا انايغاما ماي نع سفن
 0 ب او 'ىرخ ار م محدو ىو سال /ل سيسي (٠ ١هيذنملا

 سيمت ب الكمي مسمع ى هيلع هلل عسأل رس دل اةيلافحسال ]لي ضرر جرا ١
 2 لااا دل ان انا 2 رتل ءاماة لامير الازم اب اححدلرنال مل د نيج يع

 92 'ذ «لسلي نجح إي اي يملا احدس هارعاو انا لحم يعمل ل هند وسد اتي يووم جنيب
 هكدا مر لَ اسوي ارز م يح اهامايج لع اههسسعم تسمو جاه يزم نس لاهم
 ٍِ كاهل راهس ع وسام درك در أح «را_ىسل اروصْس م: ب ارسم الا كرس ممسحلا

 00 إلا ءاهوال+ انيك امبارك (س رح عسب "ماع لعل ] وسد ل ال رس ابس رباع عسر ليمبحرسزع هشيلد م (
 9 ولع هسلى مول ١ !ر اردن لازب از عه امتار دبع (ر ا | او هى«

 ل سر ارا لال حرر يمحر 1 نيل 2 ادا . اسال ل

 يس لو ) مر _ضيود دءلسما مه مزح 5 د أ ل «”ةوحلورا !رئاتدل 1

 لل رت (يكور تم رام ب ميس «روب اسمي رالعل ب "ومب هميادب

 ل اذن اركر اهب الامر رن رب اجر دان مزابريزولر طق طيزيمز

 6-0 ام رس نار: نوصل انا اوله و صالات اين جر كدانن 6
 2 1 جاز مل داع لودر ميلا جدي هس ودم دج 0

 0 تباكزع طرف 'ء الر هوم ليتر هيلع سرب يا 2
 0 ام و اورو ندر عل بت داعب ءدارسص نع انزع
 هم سرح 4 0 محلا __ سحاب امو تانيا سر

 لب هيدع وهل اهمئاتعاا بس م 1 ا 1

 سيهلع رصف ساء تادكملز ارم ل رك 2يلع تا ةيبا لوس كاتم اروهدو رص اع

 4 ارضين اب يبس كلر نس هدر استار اعد نضيحط ان

 :”راحد ' ناتي اربط زارع كرهت ل
 نم اسوي رطل «لرميلعر صم تا ءل كافر م كو هيلع سار تزل نه اماهرمتيرع
 سام ايل ردوا فسح ان نم اهه ل عجين

 فرع فبكح > حن ( كرار |نايدسمن نع 4 رول ) دربخ اظن اج نر ا يرسل "رص
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١ 
 عريسا مص لع سالم وسر لاينر مق لوم لل وس سا كب اهتم اسمر 9 ل6 جبص

 يي وا خصر اح "لب نس ايا
0 

 ب مهيمن لحل سريا !رمس 4_اه منا بصي تميح 1و اره
0 
 بايام ار بح“[+ر هم ار واع «ب حي زههس « يوم ا هلو 7 يس مام
 لسا رادع لو يل اي ىءا زج نالوس لهب طويت اهيدبتاوو دباب ل

 نار تبر حلاو !انم تا تاس ازور يدا للم 0 52 الرا ١ صلو

 عسحؤارع ا 2 ا ذو 2+ 6 يررجلا رجم
 لهسيي )رس ل ل رع ىن رع يعزم 2

 اهثردف ظرس ان 1, اهيف هسريمنمل هسج م يجرب اه جدال دبل لبد

1 
 ب يو 1 مه

7 
 رس ايلرع همس م ب ا ىلع امتع

 زان وسيع ءادسسيز .__حد دفتر فا الرد رمي طع ساو يا وسد 3 عرب نب
 رضا اليس 0 تار 1 ا واللا
 ءءاسو اهويعاؤيلا ىزيفق يزعم انف ( و فص ربو ف دعا < ناهتلا ركزي جلاز زيلادببزب قر حوار هتاف اول بس سسرولا باد عييز موه زم راو! مارس اي رع ان بزب يسئ ا 0 أول نمسح دي ءارر ام
١ 
 كيرف ادرار ارز ا عمار دج ل هاد, هم تاي هر ريل :تارعمل ول لجاح اسراش ل فاكر -ر هيلع بدال ةسير رسل 6ك
 ى كر رص سم مرد عر اع نر أدل هشام حم درب وطن ناردحر ب محا نسي ام
 ايحمو هيلع هسل لترسم همس !هزغ !تاحل لص ابل" سلط إيف رع دعبل ايام ماس
 اهاباأء اطعاالا ايس مداسان يل اإل الرس ر تللس هدوقن تارا
 ضْخلج اهلا ش ايام الول تاهجيس املا و اان هيلع هسل ل هيل وسد ل اه لل ا ام

  > 2 00بسال اسارم زنك ساب مويلا 0 ةتاغا

 6 ١ دبع ا هن تعدل 7 11010

 علا رسلان ىنافمن ميهؤحارزع ع اننييس يقسم فان محام نايعن يف
. 

 حبس م نحلل حرر آو رايس االول مر العا تهدر ادل دج الب اه ر هرلع سياراص
 فاطم ايلا تك لي 163 ب2! وس يزع سامي عم زي تبخل سم قيس ك 5نا رو ط نمر وص ع بشع د هاو دام ساس اهب اس

 <عزأ رسول م ا ايرماسو ازعرب دج! زم جج
 رتل ترحيب «ير ميز ١ فلاموب 1١

  0سلك ءأر ل اونعب 0 بادر | كب بح يه كس دام
 ديد 5 اردو وو هك يسالا ير ل يعل |ه ار م مثول اع



 اتا« لا
 هدوم يس ب حازب( الا ديس وا ايري بحلاوب ةحيم داب لع قياسه

 0 الج اس ارم اعز ازرع رش سم د اعبر سملا دج بيس نع ب(
 _ اهسلح ام ام مخاد هل ممل إم اهي رج .سلخل ريل ةدحاق هلي, امن [<وميلع عي نص

 لإ 17 ياهل ها ل ماس ته ةسسبم 2 217 رام در
 رس أ هجازع همد زم دروس ب هس دبع نع 0 د6 24 بوفخت
 رحت ايا رار ىلع هس: لا: 2ك ا اه جسر هيل سا لل

 تير نتا لها ماعم دبا اند( ربيع محا أما نادت داب ع
 لون دانرما تت ايبارتاعتالا 00 بلع سلال رسول اكل سرر ار

 ا جرف وب مع طعن اهلج رام ايت اهار انو عمل م اوهام ,لجحإلوس ام
 راع ا دا انن مل ل6 ذاهب زم ناا) اهلي لا ام. ين هقول

 5 ارب اسف دي 4 نافل سل وبأي _ حد ارا: ىلا لا

 املا نب همر لع هبدميزب يسوم نم سل مع © تار « هعوللو لا <
 عسا لحزا ءار ار هسيعر لوس للكو نان الا .م هيلع همها كهل رح

 طب احلا سا وهوي تاضيو# كراع اهءاور مبع ءلوسم د مرلدر

 ب تملا حس اهب سل يمرس هم لوف ايوب
 فب ره لع 00 نا: ميم ماسالا ا

 0 رات ط سر ءاس 07 ا« ميبسكرن هيحا4 ن 15

 بوورم | 0 ردد اهرس رع ه1 تنئرم

 0 « دامس ب يمال | لسى مهل هكدا يار در ل ارمي

 دا نكي ؛ رايس كتاب حب ٌقلهّملو انام |

 را ع رد يبد 29 نحل[ ير سي 0 10 2

 ننام 21 اع وكر ملراش ازيا عوس ونس لفل ان رو
 فءارعرب «لسنم سوسو هان ب#]حلاح منسم نجوم هس ره سى إ ني

 بغل امدارل ا لامزم لادع وب '( يمس ب يسرح لس و اه ريفا هد يح ا راسل

 4 .ابف ايلات الامارنوك الب د دار اعص ءاراب انس انياب طرسراي

 رمز مهي مرتو ملا مل وح ايل؛تنسح اش أراهم

 0 جوعا 2 بوم م اس كم هولا

0 0 

 ١ ا

 رسمت ع ارع كر ئل از 0 نأ لك ع ر كيوم مالح ديعا ( قولد ١ ام
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١ 
 لابس صيدم عزوز عزب ناكناز هسا بشر فوق 0-22 0 "عرسي زر

 م14 يزل از. -_ ضل ل هوز دز يبس و بيف ضب عسي هيو 2
 هرفي لع كن عيبا ع رعب 4س ير وي امي. أ( لحام سهلا لسع.“ تي 09 و

 انلف انرامب | ءانبسر الم هيبعز تهدأ و هيلع سل ل يار .ر حد وعم و اهنا
 د هيلع سل ل 6 'ء ضل جوع يأ لبيس ف يوفر ءطاتست رهين ابتسم عر نع انصيرت

  5دوو ررلامعي ول هدر نفاع رنا امدع اح بسر هلامعراعو يهب وز او وفعل ام ارا لا كةميإ بس < ؟ي محب هسنعل لع يخسر مو سما ىلا هع عسرم مصل بيس فم هيف ١1و لع جسر تلم الا هسا ليحل امد لاسم انس اهب 0
- 

 موس و همر نع العن نا ملص ب زم بالو ازم رياخرم هيلع

0 
 هراء رح نسبجأ الار نر ل "ضررمأ رع هرب

 ا 200 4 نمد ب را داس يلم اهتز 7
 « ف تاس حو دو ار ووسل ابل 'ميلول وب ] رافع <يسل ابطل اناهنعو لييمحد

 باكل ما لرسر] 4-6 عربرصكوإ. رع لسا ربت هيتس ازيزعم ازع نا ان « مايه ارلام
 للا احا /و اير, سيتا يول ار ههخ ل امري اح اعارمل/ له ت م امل إتك

 لبس درب 6 ع لس إن ضل اوي فرش طاح هع هان مز ا بسس
 دوج .ريص 7 1 رامحتال اري زي هعياريو تحس لاش انوي كرم سس « د«

 ا 0 عر هكا الاعسم ا

 مدع كراش ارا هاير سمن اهايب ست صو دس هلس ارم 00
 ني اج لب( حس ثترع تدبر دج البونص

  01د | نكئنرف دلع ماي رد ا

  4امسي كرت اهلل ان 0
 و مهلا انهمرم ١ ا ايف هاش طراز ةةشاوزلا افلا ب رج

 مه عد رزب حاز مره زايفس السا !ريم الع ةصع جلب اد ا اخ ريك
  000قمتم نورس

 كب هخز لا ارحل (ييلم اركي ب كرار احول ال هليما لمسار اسورو

 م اوصرمل تامه اعزع ءورعرب امم 1 0 0 نس الما( اهدا مهلا م

 كدب أ اور نأ 01 ا نإ تم

 مشي النعاج اطرع خم تي ممر يسبحعل يبس تيا وعيج 6 ايالاشسبز وم
 02 ( | امر يسم وما له لم ب ا جو 77 5
 ترا مالطا مج اعمر اها ر ار انوع ار ات اهلسارمربا



 0 نمد ت/اكيلا نيو ين مزبعيتر يام عب مربع بزب جير - اصف ل | 0) 0 ب

 00م ايس سل رد او ا هجم ف د
 شارد 1 و
 0 / ىو هيلع هه« يل سس لج
 0 001-0 ابجامم رجا © 0 او ٠:6 ل ابر مس --_م هه صسوب ار

 لناس عضو يار : الجو يلم هسا ما وصرإإ :هل اهر ماو
 0 4 الرس كب ملاحأ

 د يفي هفا م ا انليتم اذكو اذ لوي ضرحارع البد ذرعا

 وع ىف / كو ور هم وجور تان 1 رواؤمج

 يول اوس (| عسا وال 1 مدارج( لتي صام 0
 ا لال ةمبلم ه هيعبام مالا و الس ري

 مبين زجل اريح كراضلا ءارر عع «نو (ي تنتسب سويس ناو اهيل انما

 ع .! طر املا بر هحد سرك هسليموب | « احد اا امم هسارصوب ا خل دسار

 جل رسرزا عيت ارع .[ىعال عد امر اهن عن ابفس ركز باكأل 5 بكا يلع
 فو ىنيتس ع هل تاز اههتبرطإكش بزل علم مقلخ ءاراثاذل

 اجر احلا هسيلدعرف ب9 حلب ازع ءارر (يالخاه 0
 20 هيوحب] اذ خس هر ف كرمك ا احصل وخيم“ بووحا م هس ال ' با(

 لجسد ادا اصور ل اكل مك ناز ظوت ديلا ؤ نجت دعي اشعل فرب
 ايم تب د وافالسوس او درل ووو ةرج كالا نسمي انسخ هارمازم رد ماهلاسال اردن هرجاذ

 عاطل ل 00 دب جوك )يبس هي ريزمرشم ها كرشمل هون

 0 1 رس اصل اوي ا6 باربع الزر لات لو هند

 0 اسمع ل اف ساطنخ ريم عى سد عبق رع مج ذلملا هم

 1 2 امزلن رالمل لعوب ريان الرع ١ لكبه أ نعت دودر هنوأ ره إسم

 « لدهن رار ارل و اسوي ونعمل يمك كر هتلاث ملول ادل- نم دزإل اءرتن
 وسع لور 4ك اوريو '«نبدوب لع ارممسسلا 0
 مي ى اطفزع دا د هساربم « نمر دلل تنم اهرأزت ملع لام ج2 يصمم عزم (ومدا

 ناح

 ترويع 7 ا 01 رعب

 هس ربعز حس دبل وفا (ر اك منع المل اره يرجح ارك بطلا رادع غ ع
 مارججاار عرلصمأ نب الة ال و بلع سدا ةسءالوس دز اكيل تعط زم راكد ازبرهم نم
 رشا رار جر يلع اع اس هازار ( دي ا رلمضِف هبل رمي عدي عفال ادع را

 كه «يمايع نس إع « نحس ل يمس فديو مجان امض هحاب ع(ر_ احح
 -- هن ب وسملارب رب وسرع جيزي مج ! مع م دال حط رس اين يم مساك رح !ثعسس دل زم
 مسج عز !ءار هوزلا اهل6«واز !مرزازج ام هسا)وس رب 000 ما

 لكلاب العب ان, هييصزشملا سعر ع ركاز انين «ر يبجز معا ©زاربيز محن
7 



 نال
 يسع رف يدرك ايئانئر لني لست (ر ايف ' ديك يروا حس رتصيؤ دي سسص 0 < لم اي د 2#>ل ب لي ال اعدم الدال رع ا اذ 3+ م دل! يءاسملا تنك اصعب (ر راد نيب همه تانومرازع نيو ض (ميعس م هعمل لولا ىلع وبا « كر انس ادي ام طن اح 0 (جرر ء)زا اسس ل6 ايحوت * 1و لري زوبر رهط ايو ان سس ال 6 يرعب هب ارا يب ايم باز مهم ىئدع جنب : ميزت واو رس اياعرسس نمد ةنو يارا م لراادكب ع 0 ا لما مر انس 'ارهراالام الممر ل اس ا قرم اهو 4 رلاجرم روع مري دعس (ىهن فأني رج يشر ربل رار اضجدو ١)انارثسزب سفلي دف روهاضنا وود الل تدوم جياع مضت احن از[! اهجرر لك د روخل ١ ولولا نال علإزم مران رنج عي ءرورول 0 ع ملاوي درلرل ار رت او نفارف نرسل وهني يو |ل 6: سهل وسو هيب اول تبلل م رخاالا لاش ! ]صر لت لبس اجسام ازكر بمحو ميسر ماعيب ان ازموجر يب دح هقيلج ممل 1 ذم ره (ىارلعا يكى دع (ريرئزع) 6 نلل» ذبح ام لعاب سل لمجد مال و شيز عبار انك « مبا نادال ل فادكدإل* ب 51 رم هم تما( اهنرح اهم ١. عيخلوكراصس ال 'نمكو ب يع ار اس زيريس رغد جس وخر ننس 20 ءادرر فر 0 لي كانا را هالا لمار نجا ان تلا ةوتازيز هللا ماعز تفزايم اه ةم تربع تلا صرف اتناك عرف كامن نيفازير ببر يشار رح وصب ع 4 معزه رسام ,ىخ ©, ناجح | © ديوي د06! ندعم م يل حلاو تل .- [هدلاد بلم اا تدني دد اس سر ع سايل رج انت ارت يمن مو سارح نصين ويس زمر اي
 يا را ا ا در راع اد دوس ل + يارجال بحزم لرجل بج فار اذوسصأ | هزم دس نا اهرس ار ارءمعدل اق 0ر1 رن همازجواوو ةنوسد درا تدل
 ا رع يف ووم ل يسون ريع ! لد لاا 0: رو يلع متم تدم ايان لوتس ا امسرلر ل سالو ل ارث سبع | . اهليلام مر رو سس لري ار راك كرا ههر احن ايس ارا ل هسا رس وسي 1 دج جاجست دول ا«( نامل -ىإ ب لم اس رسول! 1 >ل 1اس 6 مس لل تو فالك 0 ٠ 0 ار () امد نول ىلا« كل اهلي الدرع 100

 1 يس يي امل إك سلمك ف ل ان سسملا لولكز مريل ولا(« سات يسر دم اع دك عطس دك برد ياو ف ل بهز فاس اميهااد' دال ادار مصل 7 ال ين
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 را

 يومان لعدم ار يس از نغا لمما ب لس مح 'ري 1

لالخ ا اكتر خلا عيضه سومو تي جرم
 حبب حأ شي لزم عدم اي

 لس ةاهةييبك (زاءذسب عسل ا ساري و جوس ل 4اس سار '!( اذن اها سئ

 ير كشإ] ثي] سر لع هسويسرو يلنرن م ازهر ومدن زخلرا [ رايس زهر
 تير عود :و الر رش رع برشا اد ا همة ساعبجو < فيز ادهن طيرك '- بابه

 رس قع ١ 2 !اني_ سس تري اذع اور 4 طم ايسوكريهل إو 00

 ل اييسللزب هور «!يك هيك 4 لكم معرب اظن رع ب١

 زر هر و ا

 9 فلس اهراس لربدض اها [ له وجل ر را ياناس لبس

بخلا او جور برزت سل )سس ف غرو انام م بعز طرح دن
 بارع و ار يا

 سو دحام مكانا ١6 راد ان نسف و ادئكناهلاع اير وار
 ا يبي لسا عادل رايس اهل ! لع
 لىيرهز ى هيلع بيا طه بن ات الشال هيوم 8 | هج زج تبن اهح [ره هيك

 الر ترس تاك ةامار عامنا أيس ظ 0 انفلديم اوتن اغا تان
 مل ماع |سلا لاء ايف انخ لانمي هس لكيم خوال مرت 1 وأ أنه يحاول ثىيس

 ل :ارمهش مكبر ا دس اكشاي

 مادري ال ار ويسر زمر )نام رت اءاك هحج -انلعر لاجل ج امن رار 00

 وعما اخ مي داططام] رداد اسرع رو تن / راع ضمت ار

 تاز جرب لو اظ وسهر سرع م 109 سان مدار "انج رك م نام انام ورم راد
 ع درا ناس 21 م !هل اهم م انامل

 هملول ماا اهأَر هزعان قام تزل
 كر درر لمس سحرا اضاع ارا إش ١ اهردف

 6م ار اتمس ا سرا ل

 محار .| عب ناهر امج اميز: ريح 02 لا برموا

 مسد بكسل شدي رصد تان طم ارم م الل ريف ارد اصل الازم ايمن هسا يال
 هر رال تمسيزم وسل ديكر احلا تن زمارايع عوز تا ةرماا

 مالصلا اس ار مي داري ر ضررا لم اير عيوف سس يب
 بت”ط اجلا 1 ع درب رك ءامعل )وي اهب ال اذ حريم نركز طلو اح ١ سياديمو ١

 م م رينر ريزعو 46 طز اح امن امممول | اربح د ةرسعالا م هم رعس وب | «
 "ترسو امر ام يهوي ن9 ١ 0 ا

 ا ءاهوم ال يميسقن يرد ان لسبر هبل سب ايل

 را هس ريك يشكر وحدو أه أديل ف ملح ماسلا م طك ريف ار انس

 ان _ جلد ةبوعنو بورك هيبس ىلا 20 لع جي يس ءارر ميّيطن ْس [نارعا

 . ملول



 نشل ال
 كممك اد قاددلا رند رند عازب مكروب ١ 006 لراس د ليز( بصح ا ب يك سم اب ١
 0 نأونس ميحس تويم ان يكلبأر هسا دش الك .مد..4.[زم لقحممس نيس 2 لاذع

 لك كول الرا ارم. اع يخلوتس بنل و أوم رمى حينما اولد جر م هيلعتسل ليلا
 ية عرسف كل وجو اولا سالا « مح ل_ ده ١ اوس لاك مقا بسر رع امل ام خحح ع
 م 2 لورد ا مه بببجز مص وا يس مدح 1000

 ا ار مس ةاراعثدهرسزلارب ل ءنا ترحيل يزوج ر ايا ل يركع
 وحل نتكيل رف اعدل احلا يخاسخمل | هدم ل> لسم الاد ملي ابريل ارو هد بلع سل اص
 ير بيك حالو اتىحاوصرن الو |رسرب يتب 41 رح الهدي سند 'هئناودك
 يس لبس - ل ناسا اذا يبرك مرمي نهي ءعبات كش مهسلا اوئثد
 يش و را يسبح «ل هر اسي جربت جح «لاغرإل لا دركي مكر تجد /61لاا
 1 مهكر يع زسحلاوب !ا: ايم ابي ال ادل تل ١ لصر ماحب از [لصو مالسنا 7-2 اان ناك تدمج رذا اذالمإ ينج اذ همااوسي تلفملا» رهو اومن:
 تفرح لاف باسر ارم سارع كل -بسوهعب رج مس ون ل ' ديرك س مى رمسفا '
 0و رجا السم بيلو ان ل اذ ضب محسن ف لأربع ار د ل 5 ج76 اوم ل٠
 3 انا كبف سل يسر مود ا عطا شرما محجر يلي مسي الام
 سا 01011آ1]كآ1آ 1 ر نيس وكر الن اس اد هدب تيا يل تي مدد
 ل 0 اكمل اديس يخيم راسب و
 نيضوبا اريلرل !زب ميعا < ل هر ار (زاسبر رسم اهب |
 كالا 0070 هال نزطاو لب ه سلمه ر كرما ص الل روزي لع

 0 مشمس الزاهي عنا عرس رنحلا» عصرا ان <
 1 ) زد امميزررصس سرك د كوبا (١ل اءمعالا ري 0 ب

 ثياهرإ زيمسر يول دس وا 4 لزم روس يك اره 2
 كد بليس ةسسإ) رسرل اسالعرز | ركز مست بع ردا لع بيصور يريم رمسيس
 0 مكس ءارر سنون وعر مواقد ماوطلا لاذ اه محماس ال لن ١

 امري انس حارا |ر لياس ريم س مهزع كراخأ 'هاررر هبتئنر

 «لام مشن« انت بون "ل ا يعم 7 ل
 ميسم "ديال 1س الم نع لا .عبز زن انمم احاول مس ارح اكمل ل 6

 رمازخا يكاد دمع الا نسل عار ايا مهما ان اود كلم مالس ميم الس ام اهذا 51
 مرايا رول ام وفرعلا ع دس هامل اضن مذ السل اراب زامل محو هيلع نمإ لص

 < ل 6 وعن ارو السا 6: مس مالنا مج اه ارم سول لام
 فىرسصس 6ل ( زي ١ (ل ال لعرر لب هك ل سل دريس حا ل 4 رهال/ر مص مط يك ربا
 هلي اند يرو رسم لع شب باجي اع او نو الطول



 ملا ظ
 كاع رارل دسم ازا نص هيبل هلاك نينا ل ات ندرك سر دد د رسم

 اى هديارع هو ادبجر الحنا ه اور ر هدصخ !بام ارز هيي ات اما اف عدرجمل از اتالعا ماو هسا
 مال اقع فا لس ياني نضخح1إ ' هحاج ]مهري مث مو "ديل. داؤ هام يربي

 طر ري زمن 4( |] هازل السد 2 2 نز رس نانو ' بوهحا د( : داق ارجل لامع

 0 اهزي امل لرغ هيولسرم برعسرم اشننسل !يبارع ثا زهو ريتش وهو
 ألا اجار مهلا اًسضاو اتي عاج دره انا عب طيرما د بلع ها ل ل نجل و --

 انملاو فلي رست يزعل اذ بنا سل رول اب ديم ارار وفازت رد ايش

 ترسل وجا دزو ريما يسئل! سارا اي 0 ازيد مدار اب بشاب
 ماس فار نءكسإو لم لس هزي كلو هن اوطرب اد هيوغم ضر يبع ذأ وير وتل ارسلي دس ل اني
 |( ب هارخا عزم طف لوا ماكاو المسل ارر حا كاملا طووممي اا

 | رب هيب هدد دو ادوخا 6 ل اميز وزرع م !4لات“: رمح هس احل ذوب اير ماي اي ْء
 رمال اكرام امال لمع ىلا 0 برهم نع اى هبا ثحْض | 1

 ادرو هير ايذ ل اه درو طفف عسب زم اني عمبسب بو هيلع بيل ل هربا سر
 « رد احوي !م1ل اتم نعل م اطوب +١

 ص رابعزع سامع ناسصرمب تع ناار لاي رجب ارم 6ل امزازل لال
 ءر.___مخلربس 0 تميل ها سبل و صر ن بر اعزب املازع هس

 0-2 امم د4 ولاا | إم اطنل لئن دايز ا ره م دك ىب دسم رك ١
 ارتعس همس سيما [ ملل ٠6
 ول( رساحت هور ول 0 احلا ندد هرو#
 عضو املا هب لعمل عصا لس سيزوس وسار لاق تنلو هل ل باد
 للتلف لان( بص دور ل ا 1 0م

 م تلخو ازا لرئرطي مدي [صرمأزم ل ان 0
 هبءراسر نوبل رالسيجنم عم ا + رمش

 لائر ل م 0-0 3 ه4 ههل رل ! © ل
 كاك وسم وم امل اولا 6 6 اوما ْ 22 تمصرو
 0 11 (لان هالو ا سايس ار '6 لاه دعا

 ولبس ا عصر يلع هاي سال وسد ل 001 خب ل
 نر يل 0 لل انسح حم ازمع رمل سد لس

 010|2 ]س1 ! رمز بلع (لك را لان هب الف 0 ٠
 قررا جا لد يسار تفل ند لقي ل ونهر عسس ام يانج ا هذولي .لدص اره مس لرب لح د أذ ليس ١و لمد لع سار لس 6 كي
 0 هلل مكي اذ ذ رامي اة لص رم اتا رمطمنا ل ارم هر يلع ا/ ]
 سامر ار الرد هيالترب اجه زن لاي سامموب ١ل ةريجملا مر ارم !زادو

 -:ررح



 م - ويس يمل سم اع يااا هس

 ا 61
١ ١ 

 سام وب يا 2 | ةايلععملا ارح قف 2 هدر سواك

 0 ار ع تناول يل نسلق نوري إل
 0 هاو كا 0 درس ارالا عرلص نا

 للان مال رنا ميم 00 00
 0 رملي عسر
 8 6 ريما ' هلهفوو ل[ ذا ايزيت سراي داب هلل وسل سار رات مل اع عر ود رال ]و ارمو مي ثمار ميل يرشد ام هزم سم كلانا
 موسي اه م را اير تن تطفو اهترالاةالزمقت انكم
 مالا عسي 7 0 يدي ناسادا راف لاو معالي

 /الاد كزحلا هم لكس لا ] ازع لسا اورر عندي ب اير

 0 وتسع سو دك
 نرسم سرس ل ال م يسال ول ل لج م حجل ذيل رس ريع سال رس دج يف أنسي وكب
 لسعر ل هيل هر لاذ ل ان معرض بارع كدنيل ناظور زم كوع فكر طعم م هنري ارهو قؤسس»(لاث انيس لوي دول هز هم اسال مديح 0 ع د ضل صضرءارإلا بان حا أراض زجر لب رجل لاس ١ لَم تانراداشا لزب يطتارم
 0 0 السل زكر مر عانت لع زاد اعدل ل 0
 نيءايزاو زر وسم عنان 4 ىلاد السا لايحب لك ره وب ١4١ ل اد

 َِ الرو ا «ان ان ا نت
 دوش |نب تيكن رحال رعاه م . ]ري ليج '(ل اير اهب دك 4 ل م لعيوب ١ كريد |ل ان
 برك رم 0 ل انوملا#
 0 اب ميا اعرب ار ليم اه طسار مو ١ ريس د
 سن از 4 اد 2 ترب مع هرم ا كلان مل نس سسك ا «لال
 مس ملط م اول ان رعي وكل عريرت ف ام عطخحانع اء يد همعسو

 1 ار هدر( زم وسو يل زمان اكان + هع 5
 ماد ومع انن السمو رت دعا ( ل عون لدعلا اهرن دك ن1( ل اي اك مو سوي : لاو اخ اوربا ل ام السل لاهي ادا ل ١ ءانج "تحط اذن يس
 ه6 ا اهيزم ل فدع دك لم تمل رادع الع مج مرر حوب] يك رخ كر ان رسام 14 ١ راععل !ديعر مهام ان طزاربكز ميار لعمر لو  هعب رهو !4

 |[ #1 ا نك
 هيلازعرات ءذ ميس يله ّيش ديف ار ارم نرد رعب اهر ن لهل اسالوسرب لاس
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 رحال

من ل ا الل اذ نال ابب امرأ كرب )كير, ىحب ل اهب كيو او ةعئلرسر
 للا اميل ب

 ذل ال السرع !تارام د بلع مس ا ةهللرسر لادن البلاد هن يل همس. متت

 هيركدلرل لامف هد باع مل ةمال سر قا العر أ هل يس ىلا ايار لد لس لب

مس اجل ارب 14 لاماؤر !طواح هسا هس رب! ا 07 اهني نا
 «يلان ترماأ , ب رفحا 

 مدحت هيبارءر عرش تادملا ديد يصوم 6لا«ريز ل هني د دلا 4 ل "و كر اضن ال اسيد راكب

 يحل كال لوب سو بلع سايل يم وسر خمس 0 انك يم ين دح لنيك نار

 ادسب و/رر ارد عر( بايع !ببلل ومرور ليال ءل عصوتو هتينن ازاي ل

 ار كشر هانم - ا

 حي عل ل نإ اش هييسلب اريج قل ادع صو راج حره يعس اب يسر
 دال اأو لح نإ

 0 مكة يفلل عم تارعو يعد هي سل نر ام مال رع امان عيجلا هل خس واد ميرا اه
 دال م كئاابمحر رلاعب ادب ندع هبيبشسر ب رجا ملل بعهىئىب رشزروموك نلا

 0 0 2 2 رشز موك

 هجم لحل صرحا ب تست باع مع اصيا كوع

 0 ل ام الما توحلا ي اب جر ب دل لامك حملا فطن
ركر امل حلا ركز اهل 6مرهاع ايا دير زي د4 زاهروصن اس ديعس

 مسك فا

 جدام عوعرمور سل يق ءل عمدت تذل أو هوم نر اليخ ١ دمك ممن
 9 مس تام

شل اس كرو لا اكس تاكد حل ل مل
 سوق هد ناد لسن سلع خخ امرعا

 كان طئافلسياوموب الزر شل اعطئس ع رع رش ا ايوا اهي 'ء اورو كب ديال اهن
 مع ليل ارو م !4لام سيمر نسق( اهلي رج يهب معه سس 37

تنده بيلدع للا هوعس د لب !ليلم مللسل ل انس عرج ادقيقل ل ام هيلع فسم عون
" 

10 
ل تلاها عام أ ارو لون هد

 يما

 بالايناا سن لوب
 دمج !ىنا م ا

 0 ”يمحل ادرس

تدوم فاو ا اريحا
 ياني بر 

 ( امس نا دوهسسمرن ارم سايل جن 2 ل ةديسكز لي لاب

انعم عون اهرمراظو هسا هير ىل اضن عمنا ميس نم
 مدع عض مرن عراد لبحر لان 

 بيطار ميد صرب ىلع در يلعار اوردر ردد هبام هدر د اضص رج ومجرلا

علم ب ءجرم اهوق مولر رو واو و رماحازد رو
 ! « ايلرلحل سس اول ( لاي

ب مل اهم لام هل امنالا امل ريب نس يم
 6 ل اًنبح رك ا ل اكيكزيل م ر

 هد ال ضنزااب ناره د يلمس عزت از ' اعرف م عكزبرمال زعير شن عر
 لس مهو اعوو رمح | بح رض كو رو مالسلا' 7

 هس ديل وله

هر« كروب اسم يزن 0
 اه رارمساممل يسم لب بح اس ري 

 احر بري 1 ل ارتب سزايفس « لاوس دز
0 0 

 21 57 ذيل قدمه الم اء العر ارار ل 8 هل د فضول كر

 | بعلب مب « اك بوق وب ريك ءابحت ارا 16 ل امان اخ ا سد
 ا اماسادر ياهو ازم دمر نعمل رع ل16 ل اك سب عر امس «ر ا '
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 رع
 نا رتل لعصر | أذاه عومشم ان مث -ٍ يا ٠'ملهفسل نا دج هيلع هيل لص

 ءرجر هارم يلعورإلا او ءبيلع او در نراك م رد تال در دس ملم
 ل ررخ 0 لار# ب دمحم 1 نس 2

 تاع وك رعب كريل يلو مذ 0 دفرشي هود لس نو ا حلا 0 دعا
 تحلل سل اه 1 | جص#و تار سر ث 46_22 مس سازو

 ع مح 7 وح“
 مد عه ار حاكرر م ل 6 نير اديع امكن مكررعارارل ' بسد وسيع ع رمت 6 ل هيفال فار ١
 ردا وحس!« اهنمل النك سامو ل 6 نا ذا اعدم وي م سسسخل
 و ملا ماس إل زرالإز طر دمه عاال از اص' ىضومل ل لخب اصر علمتنا لظاع 4
 تسر لا رجلا افصل منعش زم ساصملا فال بعل نحل 3 داو ءاسس طداخلا

 دي رع ساد مر عض رجالا ازمه جس فعن يوسزع د تي 0
 درادبا()ةاكز 01م ددإلا ام سصتعش نار اب م
 ل لاك ساما ان ايس ىبارع_فر رزجوب لوم مءاعوب _رامإ اش ل ' يعل لاب
 تاخلبر رزان مددت اجت دعما اهلج سبيل تمي ةنهل وسر

 نمي حا نرحل انسي دابإ با ا( له حم لني يعس ال ان بوو خبر هس اسمن اهب 4
 هعمل أف يسميه جر سو زعال !نا عج ركب |راهعانزم ننهي ني ساس نضل اممم
 تيل اه ارام هالقلتخ |نوعزررك غن لجربلا نسم سول هلشن ع
 الا ؟و انس الع اروس ايدل زم لكل انقسام لق
 قال رول راس حا حالا قير م الب اد ارحل مل نيكي مالح ةيوتلا
 ده ع ادع غر رع ا
 لد ان شم ل اس ا 0 يعل كين يمل
 لايك العا ف ى.ءاز رمل ا. اكبرس رولوسبب

 0 00 اي
 دوب بيلو دانس ادعو لويس هدأ اراك درس ايل محم ودي ىن ساره
 طاهر ايلا ا ا را ا هاا ع بم

 قوس ارداع ردا ءالو مرض الو علم زب اضالو عي تاون
 لج مر ردي ام رنج رج ! ]ل يفطدز اكد نيس ا يركض مص ادع تتر اجايرجل دل

 كلام بعير هرب وبل طاع ا ماععو ايس نأ 0
 دع نيج لى مس انف أعل لس دللا (ًنع 4١ ل اءاطعغ باسل اربع لاذ سنك
 م كسل عب يلا امفبال كي | هدرارمدوث بلع شم ورك زرع لعب امنااطعز
 للان لارحلا لاهزمسل فل والا موي + يثهنريفل ' مب دس دوب ١ل ين يطع ان
 قك سي ديحأ وف ) 6 ل اهطنفاخ سم 000010001 ملال ال ! جرطلاط يع لزم عرخ ين ١
 ف للترم ايجزج وكي !رعرس ا موس هن انيكىبيك ل اك هيب رعس !« الان يملا



 ها
 لوثر نو نمل وطعم لان دريل !ةميزتليز ٠ جمع يشن لفلم مبا عكر هايد

 ركل 'رايززيزسسوب 6٠ل «ناطنن لضم ايزي حلاو ازا لهل ع نم
 2 ل عفن اركو ايد مل اركز يرمإيم (لام اديني ماوس « لام عبر ميل اممم | ين, اس!( لاي

 بل اول ام هدي زحل ارم مع انا تلك ل © هين مل ايا زعزع سادباس عم يسم 000

ير تن ار اه بجو زبع مي يسوسوم ١ مالسل نامه اكتب عم رخو ادا دب رهعلا هدانا
 تل ه

 1 - ديرك 14 تأ م# * صار 0 ىايرزو ا اههلازفمر#ء زك ١ عرض

 كي ل نورنا ما مارس ب كسل ورع

 امر امل هى لامس 10 لاين ايزي او !انرب باو 3 اي
 ص رجا«

 ليال امصول انركرت' حوسمحل اني مدارك امس ال اهنا 40
 مسار مح ل ”اهإ لسد هيلع وري ازحالاو يلع عرمرم لاهو ارث امسح م ديل هيد

 لولا | ا هسافشو تاو رت رهل وبس * شم جاو موخعبر لن هعو ري امر جم م١ ل

 ىعاولا رادعس «لاقر و علا ةوومز رو الام ينل يس تماس 16ار نذر ىإ

 0 0 ناك ال/ ع يجرم كاك ارم! اوهر اى لشرب هلصرع
 0 ةيققلاو ٍ هر[ رعساو ان عد الاس ابعوي !نيا__حل ( امد امد مالمل لور

 اياه ذى مجرمي الاد: سرد( اد يدرس مح اهزب درت ل حاب ها سب

 قر وساطة سر * نيهان اا

 و از الهرري ماتسمع كم طز ومس سأل يأ امال 5

 00 0 ا
 د_رابا اتم لخمس ) انسوزص الث او انس ال ابيك

 00 | ليضو اوس مسند دوم انس ارلخمم ال حفر عسل اه : ميل يول 'ههزمجب

 ن ' (ءام حالا رلرم ا هه نر رم اب الق عربصب يلع مذ ده ولج 0 0

 0 انس هاو بامر هو انف ماج لام رف ومرات
 كماو

 م2 ارم هزحس إل 6 ضجيجا كل( كدر حل !لضعل نب ابعلاروصسول !« لا عر ان
 1 ا دوو وا جسر وب ا ا

 ىدل اىءاع < 0
0 

 درج ان يي اركهر ار امر اك هب ب لعرب يحس مخك 6 م

 و انس ايل بع هل هو سل ضورم ان ال (مرانس ايل“ لسا وات 20

 باتو دول محبي سسإع (ل ير اغسن اريك ملل يعسا كاب ننكي اذ دل
 تايم نان طز اخ لعوب ٠6 ل اً احلل هد اميعوي ١ ريحا دن ايدنس لاي هني

 لسا ل1 كارل ل تمارا حب ل اع وس ديزب مك لاذ دق اناجةئدمت 20 ظ

 0 ن١ ارسن امزح "وبسس رع طع نلغرت له ررط وفيس يهز زهد اجر عر بول رصد
 لطفل نر سغاو١ ممن ال هبت ناير هدام ايز در اي دم طتلارطسل | و امن م
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 ١م |
 ل ان يعرف اروبا كلام يرحل ىعس نب ب ومعد <ل ايزاقتنا دايز سريا ل 6ناطتل
 ره لع اركض سس انننيحو يالا فب ساب ان بج ليد تدع يا جيم هيهش

 در عل اس هيلع_ودل دم ءش ماع 1 كرر ا 1 هت يرشو اخ اس فير يعان لات

 هه رف[ دعس رع سر رو عب | اءرو د احال 'ر إن. * لاس يف هيلع كة ادد وب ١

 ع اعل ارامل“ هازل !نراص ” كادالامز هال اف نادر الع يفوق ور اذ ارد تن

 برك أو حدر لردك ل اسرار 2| اعل و اعاجال طع حتت امم بم: يعز
 1 درا ران ماع لنصل #0 ا

 مهلا يحرس إي امحومو مهم! هيل امر رانسيناسم نيت حت عمم ع كاي نوف 1

ؤل | ماكس اسس !لإ ل ال يي خول ليل الس الو انساتا
 [ وس تلح سنع[ ر

 لاق الرش اوال كش لهي ده مدر رخوم دمت همت داو كيال ةلاؤلما 5

 روج نحل دتم رس سوح هرم اجزم عكهاعام اعد هل نر 0
 لع ارسل ايس انس ءانمب زج لل معماونس لجو زءَرو اسلء سا

 فمك (زاددوادريا(لافكيغمم لاب كاز رامي ارا حاملا ان انْ !احاهيو « طا

 ردو انعم اهيناز نول الات بسو تري ايش يملا 0
 مو ميلع سب تيسر راراملاف م هس ررظزع عر ار هى دعس يسال ' هير دج

 7 د اف بانا در دعس دل اد سيامهجرو عد مهداسانرنو

 تدل) وس مز امن ب يت ساراص

 1 ' هسا رسرس ل ونجا 6 0 مث سلة مرو
 هل هلعسل يكبر د هيعمل 0 افردي ر

 6 2 د 0 و
 ا 0 هل“ مال مودم يي

 ع + يلع هسلؤ ثيل سر

 0 هيلع مسلي 6دهل وسر بكر

 [ شعلة تب اك لاو فمسزا ماو ب من طاحا ل ل ةجل] رسول انن

 را ايزو ريغ ءاور جواد وبال 6 عراب همس امر رهك نع نل زر رم وي ١

 رام اخناسلريريا ل مدروس الم ماكسس ادار اع ايما

 زا (لاع جدر ل انهييف ادني دما دس < اك مهلا عرس اصنا و ب ) ال ارسم جهر
 د 0 ع دز لن يس يف نع در 70

 1 ]عرش اهموهلا جمل ص مب دهص

 تنعم محا طمحب در لكيم 0 بر هيلممس غل ل ام را ساو 9

 ترسل اس )ان أ مب لو ناعمف هسا امويرعاد در

ركوب اي جم ءاب ييلزور ظين يل يبست كيس يرفق ارهبزت لليمس !«لان
 فديصيا 



 ا
سلا سدس دفا ننس ار

 000 ت

 رس مئمف ارجنم اير 1١ دمي اهازإم هلزرزلب ءال امحيست اي[ د تيدا زع] مل

 ؟ قيس اليم ننس نرسم ينم , نم ٌئا جريب شع د بكف هارب
 ا انمشهتاجو رز -- ل هوو ممخ اع ىو محير ,نلدياوز يد

 )7 تاق .اناكنانراست < رروصلبرسرججا < ل ابر اعمل )يمي 'ةةنك«ءان

 0 امكلادو | اهب يعز هيلز هيلز اسس ان زياد

 عازار رااش ابررآب هلم اناا بورد قم از خر اسد,

 بْن اءمظم ل اهنا 0 رار اي ى هك سسخ وع ار_____حهلر

ننكر طوق ورحيل تسير متم ل لانزع وسب
 

هرعد ل امناتدر ا! ل اميلحد الانس باطخخ ل مرت ارب ل هن امنع امى روطمالرسز
 ًا

 رمد جرس يحل اوي[ يسوم هر طن ال اسناد ةاقو هارمج ازين 2

اع ب درس ارس دار م اح ل اًهاير وول امك يس امن 1« لات
 م يازع هرب سح ا( لاف 

يقع ١ مصءيلع لإ هب اركي ل هسيعر اريج ءوسزم ليج فسر
 ف س

 2 ١ كنك دوام ع ادرر عج 0

 00 2 ' 6 لاق لزج اول ان م_ بل خس اع دوما

 تل 00

 نامت ناوّيس ١ | الن اديب مزمل ادلد ا اللشم
 لات 0 دا همجتا ا 2-0 0

 41لاع قيل رض زع * ل ارم سد 1مل رع يارا مدع هادم

نيب ا بوتس وصوب 0 قح انين
 ل ل ا

 رد مشن (ل اًميرميدابمخم ل ا د سل 0
 4 ا ذامدي ارا عض 0

 تيد 2 را
 .لوايسف ١ 2 -

تس 0
 تا هي

 ا اي ذللك أه لانس من :

 0 اطلا يولع كا هاور ؛رداخرحقنل اذنه |رظ سو يلا همام
 فان يلامس م. _ًلمجلروس ب از هقيمخف هزي وج « «.يدحار

رب همم 0 لات ناطب لزعيك « لاف بزغج يدب ان ارب«
 هيفا ل ان اطيز يا

-4-5 < اًترس !ءلح ريل جزع لرش جف سم نع هم دعو |زارم
 لام ارسسن 7

 7 رو ع

 2 شر و ارنر امتد ٠ انما لدم شد انني ام تادبسسمالا )ره

 هس ذا ار عيبها ا عامان هنادي امم لال اعمر اج «ز ان



 0 ١ ءارنزكل
 0 ناوهمانأامملا ددر اهاعيزلم هناا اماو مكر ذحا 5-5
 لوخرسؤم هلل اق لررمارهجرع رج سن16 ل اذ تره دبر ماها أوه] 6 اه خايب ار 555

عن محم يبي لما دس يأ 92-5 هملول دبر لذلا 1
 يب! باب وصي عننا ذي ل

 ب هرو سأوبسسمإل ماع ارم ت باع قزم وكت ىلا كدا ريف 8 ةيزغت نال عموما سار

 للى درك( ع دليم لايم ديح ا انا يغرم جزيل انباع اورصإ ف ازا

 رك د م تميلعمسي) ثنو سر ناك ل ابشن نم سلم مز كوزير يعبر لأن ىتا/ لاى

ماسلا ل عيري ذظاؤزمق كنرعزتسر هسواملت بيار ةحير مون
 ان طرد كيد للم 

م كهل و ركرحل ارعاخك زي + امو ا انمي مصلد هر الم ديمري
 لاإط اعل أ ررصص سرك 

 ىممت رافحا ]ميس ينك 6 لاَ اخ سمد لحس اول 'نانر هر (لاد يم الار يميس] هس ع

د ةل] وس رز العن شبل يكاد <ل اهدنا طبعك « لان
 ثوان اذا 2 لعي

 « أبيو رو عضرإل ا وصلي دار انرارسش ال هدو نراه نيج بابل ا زاخو مم لم ار

 السار 0تحايءاو يحس خلا اهم شي ان تاريزمالادبغ كتم ايلول رهين
 يي داحم احمر محس .الات لس سل صزعاسو د هروعس موب الج ا

 روس اءارل م عيب د هيرب هايل يل ال اًمم بابن و عع طو يلد أت سيل إرم

 تامع (ل اكدوا در «لاتزك ع رص عا ل اع ركز رز اهعوب اهي حي ظد اهيسال اما

 هديشلا اذ ارم حلو زو لهو عرو ومو ىلج زهر سم ال ارك عرح لاق هبا

رشممال احل انج ي لان رعجرب بعد «لايرعزالام 10 انف إلوو ال ع
 سعت ع

 مطشا زم تالا 0ص انوع د هيلع إل ني ل انه تيب همجي وحس نسا
 لس ايي ذيل وب 10 ١ل اوب ا ايي لدم غمس ياك نجر از[

 7 م انع كلام ار 'هبالتوب لهن كر نروح
 : ل الاستايلات تراحم (ل د ع لفرع

 ما روبل ارم حل خال هال اره امانا جيلا بحار م ناهييضمالل اع اة رس! ارم

 ير هانا بهدربا لامن رع لا انرعابص امبالا اي
 ير

 8 بالتاء عل انزال مس راعزمراغدزب 10
 ٍِ هاير ند ادسم ضال رظ لج جا نفصل اب مب

 د أح ايمي بصعوم اري تس » ع بوتس «ل اعرق فرب 0
 06 اها رسلان طعم اهلل ورب م لك لام

 ىذا دل لسو يلع هسا إميل وس دست لاء امءاح تجر اير كده
 مم ايلا لو تام ادم دمك 6 66 اك اناس هزم ان
 0 حلمي !لسر ١ اعدم اهرغ]زطصل ههسرمع دوازم

 0 انعم لع الا ا لا هيجي ماك ل <
 ” 5: يلمس نيل وسيرزلا لاك ارم نصريس رن رع هييس ببر
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 هلل ع كرم (] اهو رادو ) «ل ا سلو مي !عال 6 كلر ةررزارطس ا . هلو نال مر ايبا
 ” و شاور اان _هجلومإش عريف رع مه ع 26ج اسعد بين ع

 ١ لاك 6 لاع باهردابم ء!ل لمس / يل لمي 1 نم

 ل 001 6 در نافاس الاسد 2 0
 ليا كرمال 0 جعل هرعس دير ١ 50 لرسه اع
 ران ئملأره نكران السر

 اددحلو نراناونو اًساخا ركود

 0 لاا قيس دف انا دعاك () ةردرل (لة يصد 0 زيعلابعز 0 0
 رة تع ث رح بل ور مث هجرت ايف هد انتى أخ عم

 4 ذا امري سصيزعا روض امل ني ومد محل زمام د .
 مجرم سوكر نو سر مرح ارب خلو وس رح

 2 ةمهلرأ سرنا هبه رئارع عمال إلي عاشر حرر زج ١ لاحم د
 0 مارس هه ارامل !تاييبطلا اس ايل ١ص ايل مالاسلا لوي هانم
 ن6 هويازلا_ف فالي ) ج1 6س ازيا عب ارم حيزا ار ماد ماع هز

 0 ا ل زرع جاو سامي( ل زيوس

 "روب 0 مدا النا قا بم 0 2 ا نوجا
 هاون نق سس "انواع دوعاي سر بلازوب ال6 مدس ناتنادس هزي
 ”ابزعر للم السلم هللخو او ارسل وه اه سنن ايل ارلس اتيييظر اداه رجوع

 26 ان بغيري هس ابعل طع 16 امثاحلا ب اهياايس_ لضل ىاملا

 تاحر اد ال اارص اً اً ٌرلح دل و! لح وزعي ريو تكسر 8 ب ا 3 عسا
 7-2 ب نع ومش هلو تلال دا يا

 اصريا 01و اكامساوعوب ' ارا خلر ل از معراد دي دير وصنع هيك زم د
 ريغ اكمل راب يزهر نيكس ع هماس وب ( لاك انين نسخ كل ال ارم
 وسل اة ؟سيني اومن ايسإ لم رخلا يرسل اع كاع اذان
 2 امان ىبرابسح اول ١ يمل يفلملا

 يع تا اذ فلات طرا هلق
 روع زم امرء لوبا تلجؤراوكا

 0 ميرال هي ليص ابر ومس موس 6 كن ديحا عل اهيكد رمل '
 قريع ار ل ينقال ماج لشرح ا تبا تمرادإل ان
 0 اكل !انررم ايت محا فرصا امم كذد اد 6 ارهليمد
 رو يفت مشل اج عيل 72011 الح ارا نر ام ادام
 لك ا ارب !«ل 6 ار ال هسادموا ! ارا خريج احل اسناد اقرار كي زم دس لس

 ُُط

 ا



 راس دمر م زم سي 2538 ماا 6 06 سدلوا هع ديبع

 ا ىلمل سو الو هم 1/16 لت ينعسا طن : ترهب '

ماجن هس و 4 ناي رمارضلا تينا ةيير ا
 5-لا عبس زم تبرعت رف 

 ام بستسحلا هنيزمم رجم فس ور #سدلا نيل مالسال و ٠ اطبزملة ل ير و

 دمج« ءازاهرازر امم «ل اهرروصنم جرجا (لان اغسل لكي ل امتسا كا وام ناس او

 مظ# مال سف لف ا اع ندا ضار اف كم ازء اى اصب رازا جسوم ل« همهأ 3 ل 'ةزنع

 طباخ اننارعو 0 0 0

 ]امثل "مب اه كس او ينحل 9 وبا 4ل مةيمعلا يس ازنروازكو "<13

 1201 1 0 اعوي | لان هسا عنز هربا وب اًءالاق ميك زي عش اورو

 [مسولع موهل ١ دمت ا هيلع اإل سرل ان ل 6 يره
 هللا 4 اور رمت امل نم وح تسمي ل

 كامن لريال اهني كنك محارم احوب أ <! اه ولجل لريال نم كل سم اوي اسوس و

 فز مس زكر سوب وال ريس تعي ادم امر رام معرب اي دحل © هسا'هبتك نير مت وئام

 1 وع 12 2 و لع صل يل هسا سر لاب لاس تا هر ها نرسم اميمسرلا

 ' سا بع رجأوب لعام اللاش م 2 | مع سرب اد د
 دارس لاس ايا( ازا يع (لائزعم

 ميليسا ةيباز سر ل ال را ماج دع
 )جهل | رسر ول جر مام مولع حسب أيما مازوت عاج جسر طع دع

 01 لسد - 0 نسا _ بمحل س ام عرض ! اه ام

 فنار ( ل انا طعزب ب اس امم (ل ادب اهئ از ازيك انيس درعا

 زاك ان زيطيزموز اقهن دانس ف ختنن اره لك طياز كركر انا مصل ارل اكل تزيد
 هممعت ءوكع راو بلعب يزن كعسماه و اهمل « ابل ىم ايري رسحال عجز اك لمعي را

 ”« الراك بزعتلكل أدر ادعو اهاوله ويب 22 امش ١ ارعرب له ناين «ر

 اويمحاه مان! تن ركاز اير 0 لرجل نتي عار ولا بع ايل<امتسر

 ىو باس طار ظن انابيلا ماس مارس هم عسب ف مهلارس هلا

 اس اير ارضوبىئزو دف اال يمانع ران الاساس 'رب 1 ز « ونيس هلو يأ وب ١

 هن احل !سارموببا ل ري را اهنا سام ا هناوم

 مانهاتن مرسي ار وكون اه مر بضخ 4 4 ام محال يكرس امحا اوب ١ «ل ان

 تيل 'لالي وسلا ارجدن 5! محا الار دين اسس رهرسسا از اناره ىلإ

 1 0 مل مقر خير اها اد بز ا د املعال

 ف مس داما كا 20000
 كس يساهم اما غب عع فص لدي فسد
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 ١ محل
 نوعها ىلا انما ل ابيب ا_ كا ع ناي خازو وك ”ار معربا < ءطر رز ب

 مهام هس انس نراتسب نان نا ل مكر يكل وو
 صم أنا دمسسا ءيلهر ارا رول رمح ال

 فرو اخ اكرم مبموب (يزاا#تبي و اذ يعاب حاد تاب ع افراوج 2

 ب هجلافو ااوكوبا ري أم بع لامر اه ادبك هيرب مخ لاه مضايا ويعر ٠ اسما وب 1 ال اهرس.
 7 ' ادع اه كو الخد رح اهسل وس ان وهيز ماني الح داما مهرج ا نه 00 اب سك ال

 كا اد اذّمل ل حملك لب ري اسك او ١ يا يل بو الئاز
 مكس الامس ازبره لا يمس أو اهالاق مق تن اهل اد .نزسر اد ماكين وبا
 0 هاجاوطرمل ون هعهس نا عديرعبى رع رمي إني لصور برهن ياوجز ام اصر سارع
 0 ' هملءم را طياد راموس امص تل هرط هيلع

 لح هدب غيل وس راع مر رع عم الار دازن اي نعتز باه ارم ز ع جام

 عر م ب م عل

 كلان بهم ز ناس ل ابر طاررك (للق ب زغير سابع وب ١ « الاخر نو" او

 00 ره هييعبل ميِرلع [بطماخا ٌمره[وْغا اذ !لآذ عوف يدل عم صو نع اصر مس رع

 مهو ا ا ل )رع خال زم دا ايم
 بحب (ل اه كمي ب اهرل امبع علام وطار ل دك لاعب رغجي يعاب اا ١ 6ل ادهن اك ١

 انتيك رح اع ادررل اين انجري ادعس مس اّسل نما يارع يق ومإل ادوحل لس سادس لاذ
 ا اواراح دع رع ممل ]سيل د سداد اع اه ناهس نالحر_طصا "دال

 لاير رالي زب رن سد مادتمل ( ل6 ديس دوا « اذ تاومزي جاين رمل
 00 اكل ارسم بج ع يع تسون ناد لزم ن اع(

 ارو مارقلا ذا اور ءللاو اج فربما“
 لد 0 ع مالسل ب 1 ليقط_سمت

 رجا لان ع احلا هسا وب و ةمداملو جور زاك ملم اهات لا

 ٍتادارئرخ اكن بحرا كلى جود «لاد ىف ومد دل اه لبتجرم عا لايم الزي
 كر 0 وص ر زم ير ياعم رج امم ل وبوهو عل انام

 راو ايرجاو عسجم ال ني لبلاد عل اهليزح ال ويح دما ل
 مشا اب لحس ميشيل اويل است يمال اما اناعتخ ١ ادني هال
 رص أ ايلءامس اورندد 2ددرع امو( ونرام كل كنس ءاررر

 هين رم اذوب حاوروصنيز مهني اكرانصل اه ل بحسسا / راهن كا يس ايا
 اعرب وم «إل اينرازر ادع « لانسر دوا لاك ءافنن ول « لاب
 ميس ل سدلا 1 ءرريو "سره اح

 طر اك !يريل ربو ! ( ار راغتر *ةمهعلا

 درس 0و 217م راسا كدمر ملاح نيس صام

 لام بارع لم 2م اراب قيال 0 رول هيف وال
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 مي خب 0

 بيزا أب باسم رت كرد يع ا انلطاور دعاقن الع ميلا

 2 يقر كدا رعايا «لام شل ب ساهر 1 لكل 1 هحرلر يلا ١ ذادعر 5

 / صر اسيب المر يلح - نلوعهزم هبعانسي مزج وا ممول يءدديل ا"

 00 جا ' هج جد | كب رس آهن الكرمل: ! ورج* ابا مدس لانو سبام

 نركب مالت سفاو بسن شرور

 يار مالو رع ماس محاد رع بل كوكس ل راسل لير ل ادرعاعوب ١ امحل !ى لب ريحا

 بلحار' مح لمار اكبر مجاز ان يلع هير سر زال بسير امهيرع مسار

 ا اذ هل أيس الد ع الزمر هل السن لب جازم“ نأ إل المزخالاو مازن
 تب | (ل ان عب زءرع لاه - نسابجل "ولا (ل اذ يزال رد بيب حش اج

 0 77 يشب كل راك 22177 درس ارضا

 ايتراان اندرو الس ايزي ل بصل الس العر
 كب 2ع ابار ر از اف,تيلخ ان اي مالسل ! عل م راولحإ 0

 0 ترميز يا ب رع عسسل ليله
 1 30 كا

 ايار مي ابان ( لاه ناز اهم ل ايروصمْس برها ل١

 00 : 4 تم هاد رن سديم هيل ةمللرسدل غنا رم

 2 أ 0 ر ريع و 0 اهاهسالابس اد 0

 لمت ع ا «لاكيلالملا سل ا
 000 اس رع (لاقماطمل امان لو اهل] ( لالتلا

 . ج> اجر اه يصحرعر كج اطعنا اج !ساقوع «لاهريسزب زهد 4ل6 عر

 : ا 0 0 ىلع هيف هيل اما
 لافف ع ادرك نورس او ميسر يلع 0 ةرنساصب راع مااملا ل اهمها اهم

 وب ررملالاذر سر يلع فالي اورو تياقرو ساميعر ١ ماكل
 دانس زهر: رازر لاقت مر يلع مام يل! للجر احل سون يدا

 مهلا الاعراب اك ١ ايه حلاو زيسل ف دواروي 'ههرحار سد
 مبلول م رار ا ارامل ا

 لاذ هر ار زاحعتسام نارع ضيم تدوم كَ 0
 لن 0 نميلع سلو تنال رص رع امرحه رح
 !«<ل انع (لاساسناوب !() اناجزملا ا او رالسل ِ
 م اننلامثرملا امي مديل يدل ليلا نم 4 ان محله ضل ادد

 لبقا# شلاج حرا مانو لاقس منسجم 8 موال اهبل سو
 عساس مبلم هس[ كاز رسل ام نيل سايل ما ل وسر عيل در مل يلع مالسسل ع

 ةماعلا معز ل عر رؤ ل دوب (١ ل اواي ا هدارباكوب ١ (رر_بب#+د م م

٠ 
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 0 رك اع نأرر ابك ل٠ 0

 يي ربل اًيضت انو سأ هج |ندنأب ميج افا تبأ ديد هيلي يل
 كرماوي ](لامك مب دليم دق ايتو إ لاك ءردطي عرب سس ادعم ني هنعمل
 7 ري ولج زب يسوع لع هريس ب يسوم ]راف تركشح٠نح م 2
 رو يجيشع لمس كام المسا !نانزم تميل ماج ة مي يس رمز "نان با هناك بش
 ملام تمت لملم زيرو افران ا تيدر لوس تذ ها همر ل عرالسا ا 0
 يا تحيط هديا وسرمل تم ىس مل لاه ب مرمي ] عج هس ]حلا ترو تسال 3

 خال انم ةيزعمر نأ 5ك مكس ل اهلي ف دان ترمه , اع بار وعد اص يلام هلل رش ادا هس شن رح فرار دن د هاكر سيلا مينالاإاتاادل
 (كذولمدب (لاور ا لام و/راجد جل العد انبي امه نرحل الرز
 سرر اعبر بس زعم ضر مو ايرخال امو عف :ان يجو اطال اهركرس جاو اه املس ارب يس

 ل "بم رز 0 ا 010 3 و ايهما مم

 02 ساري دمسا بدال الن مم لات ناكرب ريل انفاطع كس رهين اس عع د تام دم دريل السهو بلع اضمن اس رغايارس برن ل: توح مهي الغم يتم فرحا
 اجا مد الاب !4] اًييعوم ى م هيحصل امسح يضل شيف لع
 مما اال اناطمع زو عن ره «ل اه ريلرل نع يم اساوإ !<لام ميجا دعت دعا

 كسل رج اسا |. ا! رع ا للامن تاجر تم يشتم مالسمل ١ أه :ساسيال ان ا 7 0100م يطرب اج 4 ماءرعو
 ديحتح كدي رسارسم تاكرم هدلدعربلال مة د ارد اهيل ارح مالسم امج سيئر لاس
 ي«ىلعرلل تبسم مر بميت ساسام يدا داو ريس مي
 سارع : (ك ماهيب اهرإ ساريع زم ىلع ) ل ملا دز اهرخال انسفدم اهل نرخ« لاكمال ل راحل اهب افزع ايم اي طه ارم سن سر ماللسا 2
 د ذك لافووكر اونا يحس هنأ د علم وام ماس انقر يلع ٍغشرظ
 تويم عطب حلا يعير ا «(لايمبجزب 4 «ل اًهناجزب نسخ ليلا (للكف ارسل 27 «ايل ام دل ابوه عبس هم نس او .١ حلمت لمين نامي تاييرال اكن
 9 را امهر دسم ا اج مدخل رجا دكر تم و دس لمان ورايطؤس اذا نهيلع سمان ناكل انضر ا مجرم هبت ماك م وعن

 ديلا تح ول ا رول ا
 أب ىرتس 4 يحرس نم هم رين ل اد رورلا ىسيعل ! هل ان برم عيوب هم
 "هرب ]ب اكو تاو ويتسرع يعم نز افسح اهب ١ ءارع راو كام ءارلسسا ل رشي ماسلا ب 7 هسنمرمر رسم ىح لس م سياكل طا نادت اضم نيس لسع هسادب
 6-0 0 !ءاسم ابن ىىراشالل ل لع مالسل !هلوتر سفن لان لدن ائهير كس كي

 د



 فاك
 صارو | صن ميز ولسيز م سعر اينو عطس مو يعانين مكمسر

 لاهراعمل هى عسا 43 اهزاسضز مس ا م” مالعسا [ ردع ادَح | مين اهرنزا ب

 دبع لام 6-2 لأمم ناكر ون را

 الركرعر قرني 5-1 ن هيلع دل 3 لادم مسن :خيلعل امم خر ءليسسا
4 7 1 1 
 يلم كت هد لل رست الا ل موازي يف بمراسم لوحه دسم

 ىعايا ال ًانرا !(ز ربح لؤرملا يع يك مالسل لزم المل !يلعرش الل "هسيروسر اي ماس ١
 اك اهب انك طع ديسك لاب هور كل ازيك لانسان ١ اعلاه

 ريب حلم الس عع هنو اربس « مالبسل ل ايل حر هاهذ اريل ' همر د
 مامعست (لان تملا ركب لانوس نيل سح (ن لاهسل يروي :١0 نار تا ييئسف و١
 كبت بلع الص للا هيرس اهل ]رنكره بهن الك ئريسر لخول انريع كلاس عي مالا
 ياه يعش غل ذيرمإلا بر اىلع الس لاس هد ررهرعربعز الل خرم هيلا ل مرار به

 ترميم سور ا ومالا (.اييطع مالسل اسانقرالا تيجي م مالس الكبر نا لسس
 موال لمان نس زاازا رقم مانت ارناف رس لودر دبل ار اجبر هيله تيالس
 11 "ادهم عع و عطش نايك رادع امل ١ رمت هر اس ا زاهر هةميا]ر سر

 ا "اير ر دذداز يمر هيرهس ار بلل ارسيجرل
 2 م هسلمب سل هيدا ويجتمع د لوس 0
 ام ام لف اه مانا كما دع ضل انس لاسم كان بيكر رست طاب لستم

 هس ار انه نيكو ان باتمان ا دب رو
 فارما نميلع سبا ايت !ي نايل اهلج يرازب تع ساره د ممم ناس «لان
 و «د هزل ايسارصر رك 6ل مك اهلمس امن  انرابسحلا سل انجيلا
 ل هيزم زك دوس رب ف حريك مب «هيبرجوفل (ى حاملا
 يفر تتاح ورك 0 راو لرمهس هير عوب ١4 لامك راز أل كوب ١
 مينو نيا زهغانتترب اير لماطل اوتيل يسر لن حس دل ل كتب ز ( ابو يلي سالم
 حاد !نادزتمتا 0 ع هيلع تا ونل ١ اح نيبد
 2 اة ا موتا نر نشر ليلي همن رم ر اسهل ]+ اهيل اذ مل جار اقم

 خي لسلام احا عز مصاب عرم «ر اعد وادع اال اك مس اهيل الاب دا
 معدل دررانيحأ و هيلع سما لم سل لويس د خمس هيي ل اذ كرو نمل امم ار 'ماعي ل
 لايك د اهشرم اي ركل ضمن اري 16 ل« قرات اي اا سادس هاني حال لادم طار

 . لج ركل ]لب رجرل الخ ديل انس لتر ايس مدن مينو (ل اق لساس مك ل امه يسم دوا
 لثم ااباتكر سايق“ كون !ل اند لآقم سلول هيجي امس ميسو هيلع نا يف سن رس
 نحس 0217 ماسات 1 ا عل 18 و ا اديب سم ا/ زوي / يصح د رعانا

 كارل! (0اهزنونصس م رجا« لطف _انعلا < ليعسا ان نان | اي سح او ١ رمال



00 
 3 ين او اني هس 00 همس ناغرا هيضرا هاتزبر سل

 لجل اي بلون لجر |ررييز اورج اه للذي : انهي مفلسس ب طي

 زماننا للا 01 .ءرزا دير غمس جس رمسل ياك غو ذيع اءز
يرذإ] ام طو امامه انو ا. اى

 سرس يو هن رهف اص [] انيك ادن او ا

 /ر تاه رشرعؤ اب ان رم هب يام مح اوه اراس نم فس © ل ان دعبف اي «الابع ع يك ان ب
 * ره حسن ابصل رم 0 ا ٍِس كالا امرهيلع

 كحل سارعو مل نا لم ترم يجامل ليسو
 اعمل هابل هر ييهاركد ل 0 نيابتمرب 1

 ' ضيؤح اوالارس تلاد ةيماب رجح ازيد كنا مرا هاما
 2 ةلاتطسسملس نم دبا ا ار دماج ادم رول

 ندين ايا( قا دمنا نا لزب ديل
 اناليع دو سف من اءوجلا ا زءاز] طش م هع

 0 ل ماا ير مسمما 0
 2 هسا! بسحر هاني كاد لف دد دسم وذل نم مم

 اكرر عوج للمال امم 4ل ام روصس مهل بل ار اغسل ره يلحس ا
 لس هلم طل لري ناس از يرحم ريل ان لال جز اهلك اسمن ار اسم اهلي تر ! سير ا
 دوا وز انشر ملاوي 1 اف مسام ا طار ميلا طرب انا
 7 ان لج ردد ان لاه امس كلا سليمو 'يدحلا صح يلح ل ةيكايس اى

 ل اي رسوم رك يني _ب7+فالذ ب اين كريات اند الع 1 رد لا
 نسل اهل اصير لراصرع باسساو! «ىلان لايعلم رسم صاع اسال

 امال اهر ارق رسم سلس و اسما يعز ريس امر نإ ل 017
 لم لاتجعل بسس سوم :رط اسال لن رانصلا 0 اس

 را " حاس ايس انف بش وهزم هروح يار نيم ل6 بيسي ان
 لافيرا 6 ل لا تا هيلع بيل يلع

 ملل اهلا. هسفئرم نن نون يلع غسل لسمننخل كه ا |

 1 0 عمت ارامس تسحر دود اي ل ايلف هس زج ل
 ميسم رن ىا «ل] ام نأ مير ري صحو درطل الا ططةلازإسا

 انام م تايم حاج مر ىتحايغل ' لاهل بك 0 7
 0 رس عيذع اذطن 0 رب د م رميلم تل ال بس ربل اك
 اسأل ف 17 يسم نير مهن طنطا زم اننا
 مب نش ايهبو ل ارم تراب تهم ايس امرا رب اه

 26 ا 0 لا سس لا ا 1 محاممريارم ارع



0 
 5 ْ د اوب) 4 اجر احلاهسلربميرب ا اير حلأو اي“ «!لام زر لزرل دمع «لكمررمس
 1 ييسر يت الكر زب يزعل اربع «ز ان ريح ٠ ع هس ل آم هس ريع أ يا اه
 هداهن اود ا يل سلم سيل عبد 0
 ىلرحو اذ ان ل ار ار ممم اهل جموبادلي د ب ايل! هيرط ءانترطل
 0 عا سبا 0 اقرب اريرب ]م جسادرك فا © الاد ل امس يع ادع 3 رز ار هيَ [ىنو وداي اي هن ابان ابتخلا بينزرم عمحلا] سم هائر ايما
 هسا ارب هم :رممامتم يان عنو زسجر سيل ايريا

 اتم السب طد دس الذ منيح رق دوسي لاباس لاذ جسيم
 مف رجل لب اسال ا رول ا ارم لعيب رايكم ابيلعارلل» حبيت

 . هشركؤو "ديم تصر+م زق« شا هانم زعاسل ال «الظجانا
 6 ,مزاس يخادد 2 دريل انس عيل عيتت وب / ارجاع ررعإ بر ماخ ا يلع كى علب رجب امن

 تس تك رانصل امكن ا نيم اول 1 ا كلارك اقم 0 هلل افي الساد ر لامد هيل ادم يف مب كيل ل رم نركب هرب امك زم و كن كرسل ايف ذ اعبهرو سلو
 فول 16-2 ل مر اننا يس ملا

 هاوس سل يردي انور كتل | مج رع
 انممحل ١ ضرس اصر نع بنو ملأ بهز ن هس امير كيل هز ١ ءرجس «١لاهيرازرلادلع « لات ع 00 أ قلاع 6 - 1 عش امي الس مور

 لام نم للا دجز جير ادب 6! لاك م اللعن نيس لجو لان طن اما ساميو 1
 ل داس لا ءميلم مندا ةسال ل رسر فيد و تاك هن هيله 2 نلعأل نملسر طلاع بش لام لسير «لارحعس م نك 6«لان هم نأ
 تسيل ناو سس زم خل اع ءولس مل لسل و سامه هر ازكي . تلت بسام 5 2 200 هسدا ربل اميره ال ىيرطلا اند لل اه ان اه 0 0 ا

 اد ا الا هارر مقهو سرس "سيار
 هل هاب كلا عقب ردح عل 6 ل 6يفاه اهم «لاز لضم س حساب 4ل ؛
 (ز اه ( لاك ل سفسلا « لامي تسب يرون لاكزت جامورفا ةلئانوعد سرى هما مدرك لأ انر ع يسحا يول نه ند مدر يل ل ان نال مال سستم لم ل امي مالاسلا ١ دوعسوب سار: ىَبان ناتهدل اين دايروطلا بح 'عطسل !ينىس لجزامهز
 ل ايرب اه رد جلال لمع را رخل دع ميرر فطري ماعم
 4 1ع 14 بدارملاو نفط ١ نانا ناد كراملاد دوببلا' مس ,
 21 ل وفر يلع لس ار اه : امدال ناهسر لع مسا ليل نمل اهد بيسحش مهل ار رمحلار يعلن فص سرع امم نعد علاوي تع لوس ل مى فقرا



 م ظ
 واد يطور 00 يلع س الجرن ار دا نار اع محم انل رعب يدرشي

 +دز ا اهئار هسار ضر اط لصس ايف ند الع مع دعس اصف ف ىسس أ د بر رهيقر هوب

 رابصن اريبك م دهإ 4| واد: مرعارب لع ام _لبخل# خش رد : لل وج 86/ رسوصف ١

 م اجرع مسن زرع دج زي ىت رون نحال! رلجرمازع سولار نزع ( لام ىحات يار !/ناق

 ل ددرعيلا) ءارملر 0 بنوم لب زوسرل ل (

 نال از ناحل ابك اسس يه 0 اذ ريس دكا الك امنت كلييعأ همداوإ
 ى لع( © هو) الن هاو لعمل

 9 قازرلا م ابلافر ومس مرها (لانر انملا# نلبمع 4 لاينر 0 ليرشي ار وم اطدخا جدك م
 . هالحا هيل سمكس محو يلعر ل لعمل ن' عج معحاررم هماسم لن ارسل نب

 نبط! دب نالت لا 2 اح اميل 0
 ' لاك هبز رجا (ي 00 اد الا ةسل بوي ! رس ىلا

 تندد كبور د 0 سا كل يان افا ارش (06 عجن 4
 لسا ضر نار يطا ليزا افا صج تاك ةسلاطخمم

 ل در اري نحس 0 دن فا ل 4 ع

 يد اواررب زاهد هر 36 وع حو

 6 1 20 بيع

 رع ل كلامنا باكر هس لن وره زب ع (

 تي لسن يلع نب انامل لوسي لاغم 1 ةانلرا تح عرج رم

 5 ل لجمال ناسا نسال ليباطد لن بسلا
 ل راقلاز ,رالس ىاالع نأ هسلدو رع بري نزح زل اهبلجيز ايروصس رج

 رثأل تنكح لس ناز ايس هيلع من هن هيف هتلسرإل انين هش نهرو
 .امان مرمر الك 5 0 لطم نت ارررد'نالخإ

 ..و نسا انواسرو ,د # 10 ا بو يا با ء اع ورم 1 رىلولا ١

 رع أطر يزيل او نيس رح ١ د/لسودم ا مولر عر يروي 'زاةررم ار

 >سل لول را در 0 ل ناررنادبا (لايروصس فرجا( ] اير انهل ا 6
 ادخل لمادا درب لع قب ارمل يبس »راش اردبرشب دب اير هي ارك اس

 عقل تل و نبذ -ركدجت مب > يع [جارول ليز 0000و 7 رج ارد روس

 بار از يس ا لال ناي م 0 الامس
 محم 1 ازتع سزعجلا ءريمل اع كره الرسل ١ ررر مرغل ارخكل تلح السان 5

 لاث مدلا اوب ارك مد ال ام د اى 'تناريط ري ري ا___ل_خم: 1 ١

 تا اهل يه صال باس ل ةريلول اول الرضا اًكسري اى ريم
 سر هل لسر اه رمح لع اول زن مهي رو رس أر اير رح اهمهس يل أضع دك .فزردخ ليس

 فلا ب ردع دعم ملرجرا 00 ارم ران راجل جو لم بيازم

 + عر



 - ظ . م 7
 فاؤرشي اريل ول ىلع يسأل كرها ءارر يطا ل سدر حاطين لاك زحل اولزن زي 2
 ماش نم رب ل 6 دو اروي (١ لام ساد مسرب كن طول ,ءز رن الع وطيب خو
 ميس اوردر شاالال اي وسار م ايديز اعاؤف لغم كر.ال نر, هع ز عرف »نب دين © ) ا
 مسر هيلعري الم اع 1 رع ىللاضنل اباكلاضريررخ أ دك رع 0-2 اتم ءارر

 ل ايلازنو امر سلوك يب سبح ار البقد اب دم انعام اينايلك ذر !واتن اكهيالبرا
 ب هيرو طم زم بزي هرب برحي ابو رو (يسلبكي مسد حاو كسم هب تدين يل
 لرحامي ١ رس الحر ىلا اذ امن هروح فوغل درب هما دبع ب ملط يل ماقد لاير يلا

 اقل سرع ل الهرب كب وسير نوم «ن اميالابم.؟ لموت لاه ينيلدس السني م. عانق ايوب رح لابي يحب اسر يسد
 الاس زوز الكيال هر لاق اير نادرا اما في ةدإ] وعر لإ
 بدك اءاميج اذه جر“ ( نام اعوي | ( لاك ساديه زم ندعي راع ر وادب لاذ هس اهب
 ماتازاتانرعرمماو انعم لج سمي طيمسنل مال ر صر نع حرب رع د ءروعي إلاه ج

 بيا ( لان نادسزير جازي ]ع ١ جل ءحاور طش مزعجه ودم ءار هام إذ |
 فيك دز ع ميج عز هال لع عزم اطعم /ل < د امج, ربع © لاهلك ا كنب دربك نيل اً
 ريكوش وامرب سيف لاذ للرع اذ دا يف عسرم ال اطلع مر يلع بيا ل 'يلع كه رامز ان راى
 رع هوي | ار ملا هس ديلا تح هيف عس رت لادو ايل كي أر لن باععلسرلو تر
 . م اسخلاو 2 قايول ايسر مي لام فس عزب جأ ( لام ىاقنل لري ١ لاق هيمن
 رعح الاء لااسعل ادعس لع ( لاذ ىف اكد بيارسجز م لايعس 6 ايوه انش مسمي

 يراضنارد و دعاع دومعال اوي | لاف يامل )فيس ول ريب ل ام بس ]رن لبمهف ا مي

 لم عدجر رو يلع هس لج او روس الهر لحرمل سر ا باطني لب هدد عل

 رص كيده طفل انحزمرظتزا لاقد عس اوبن املا همد'ل وسر هل بسم مسد هيلع سايل ذل را
 مسمر زرعها عز 70 اشرحطمل ليلا بكب سعاد
 ب هين ادله ( لاد ير ثمر مسد ل ام هيبعم مها 41 لام تادرس مهري لع نا حا
 - ام رعري لج لهل ان ب اه لوب كن اوم دهس دص اج نعش ايمن ىليعبح ا ير (
 دعويه دل !ل امن )سر ميلع همداز سا رسر هل عرخرنرعان رجس ل رصر سر هيلع سام

 فرن و هل در ناعوحا هار ادم مسك ا م هيله سليل غل لازم احس اكن از
 كل امر اغمكاءييزب رجا 6| لام ادب محاط ريا ا##أ؟14ْ: يسري اهللاءارر
 لب هك انرحز للروم هساربس نورا ( لاه لوسصف امك ى درت سيح 4 امهبيه طال

 ىلل ' لامي ت رعت يح ماقن سم لج ر برعم هما يل ال١ م ٠2 )'ةهاه رم ود
 رحله ماهر ضار ل ام الز 4 زار خل ام ال ان يكل تح امه الل اد لالا مد هيلع تيم
 توزن زعم «(لاع باههول ار يرن ريب ١( لاغ بوعي صارم 161 ان ربح الع 201
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 متابع( عشرازم ناسح 4 لع را اهلا اعمال يروم اهّس ايزي م «راشسمل ١

 املا هيله سد بدا رس ر ل اهان اع دمر نب هماس لي اهنعرإ لع يي رم سي
 0 ل اوك دحر سهل ادلع لع نسح او نر 1لتر انل رمش ا د

 2 يرد ريح ا 20 "لال سس يسال !لان
 0000 0 0-3 ومر مسلمو اذه
 هيبكرب رجا غل اكن اسمي ههحر هع اك لذ ام كس ايام

 كمعش الازع 07 دي( دسم باب زب مك 6 مول رل اوي ١ «اشس الز
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لع مليك راعل ريل ني 4

#م ساهر م اس مْوْض هلمي
م كاساوابب

 

 -_ف

 ”ةرركملزللرس ( ان امنع لاك مب (يرت اهو دبس ( بن مِنْ ص نار

 تأك كلان هكر يزهر را باير
 5 رويلط سلفي او اير

 2 0 دف در ير بمس اسر مذا نشر اياد يابحر 177

ر طا 0 ولا عال امرنا م
يم « ديب ضمها زل سيريا 

 هد اهسو

0 ”ر يلين لك ايل انهت ام تاه كياهزع ير
 

يل لكن ان انرعن كم هزيل انف را
 هدف جس تبالوسر اى اذ ت ا

محب اكد هتردر ار ايال زمر يعل جر او كد ام الي ا ات ءابامشم امسي اهلل هن ندد
 

ك تزل را هءاهتما للاسنان يب برد ايف
 ل طوب ان سل ناب لاب ا

 و 1 نادم لس غير لإراطع ليش ]نوح جار كيلوا نر ليوم ب
 "ل هم نس اب الل اذ هس

 داس اسر 0 بسبو
 .تل اه عقل عم 0 كار 5

 ل او هع تلد ل
 َُ مل مان اد وسل امنمي بيكا رفجبل فاردي ايسسا

سد سمس الاول | (يسرسمل اكس وكس أه اكسال
 فت المل ارب ازاله ركع اعلا 

 3 . ب 7 يالها يمضي نا هدرا ا

 الكيل اع ارارو دم دل اب
 ل« ميسر . يع ب احا اممم

 0 هناا بحل 0
 ف

و هم يكنس رهن مسكاوب اع طر
 3+ رم رضي“ © 

 ما انيرلت ءاردعل 0 0

 0 بر ار ملاعابشل "الهال ايار رت

ر طئام انين ةلطاو ةم راي اشتم اد اسها/ت زر
 احرستن ا

 ا

 سل ثيل 21011 ذآذ1آ]1 11 مام '«راطعل ١ دواد عر اعز مال اسي

 2 طل نكت ايملارشمب !لافن امرمو ١ برم حاس الا مار 5

 د هيله هدا ةهنإإ وحر بردان كا
 م2 باله“ بنت

 هه

 امو هبيا] رص سر ب نيج ال هدنة د لساادار نكات | ندم, را
 2000 لذ ' درر كن رلرغ ل در اوك ال سا

000 ايس هس ل
 

عزو عال امم ديحلا هيون رب رج
دخاريمسل رف رمس رم هط

 0 ر

اطخم يرث اهيطوف زم ةحرف راهب مم مب اعاةريعب زم ءالاسم ا
 بس ار ب

يدع ثيل رس راهب نم الع د ةرونالامر
 هد 

 هه

 كن



 9 ساب هس تلا الي .ر يلع سل فم ل وصب امال
 0 رهان يلص مفعل تريك لاس 0 الم م. هس ول ط نيب ا سن رمد

 نلبس امن يع اضيع و مسرغ ' ادع هلو ر هو ما مللزب لا 24 . مياس

 لان ئافإما اميفوبا ايا نار كرم وعر 02000--- 4. .هسيفارم ) اهينا عمرا

 لاجل( مج مينو محل مرض يو حا يب امل" معصم باعك ةدكرنحت امك هل رحل
 ميعس لع حام ازهر شمال نع يهجر رص يدعح) 6و شيري از امر ع هسابس ون اك
 يسدد ار عزب هيدر اين تمس علل وسوي

 1 ايعلل 6(لب اس تاب نزم ع ميس د رع 7 يارب ر

 وأصر و مسار علل هاري ريتا عساك 2 اي 5

 0 الاطلال ريس و ان در لافراد مازلج ل راسو 20
 نع ميعسي ازد سن هيط زب ز ما سان, ١ وسر ديلا اوف ل ان سرها اًدهرمس

 بع ا ال لرع است ا
 دلع سكين ار همعل !ويوو باقم ارمعر كرب اهو

 بساع «ل اذ مث *ال ارهيزبس معد اوي )او يسمي مك ظضاخح سادس ١
 1 هس دالاس نر ا يرش زعإتل يكون راد لنزع ىلا يلع جارح
 هلل ءاسرإولا ريعان | ب ذكإلا ممر اذ هل وسر نم مر تاراهسر اهب هناا 2
 العر امعداجب 1غ ان يسوم ميرظن اح ا تادبع دب از راش رعى ) خفر نمير ايا /
 ب لو ! الب اسر ايكلس لب سس انور نعبر جاع دلل زييجل ادع وكر ودل اس انعلا «
 0 اهلل امد عض ى دمجايسالار بوي هع نامهسل عر |ل اس عز هامل د

 0/2 ءافمان اسفه اق بمسحا ءاءانر نر دلئان يم ن1 عامر !
 فرعي هلل ر ولع سال هول ماير اهرب لري اردر ال اراالو تن اح عد ده رع عع /
 تتهيأ ©« هأرء دجارب | لا سل املا 18 نازك" تفل هر
 اعل 1 هسراجز م دج ممل ا يي هكضس رجا

 0 دا ري نم ديس ' ب يل ارس نين سومو

 ا سب | ل | ل مبرر اعرط نم ترهإَر لكم
 9 20000 مدام و

 كسر لادا رج هلر شم ريس هل اذن لوجان تبل اماؤر ملاهي انرامن الإ

 7 تسال ر اسال عم ءم له حليل تل [ل ان لاق اع لش ريهارا 4 ايفا
 فرم قل د فو يالإد مس رار عده ورسم ورسم هم | لعام دما زف بط اد اره
 < ارل اهلج وأ لس اسس ع يحس سرع بس يكن ب هسا يصر ووإ ١ م اا#حل طرح ا لع
 0 اسارملاوب ١ «نإص © ولدامجس | لح لوسي دخأ أ © بس جمى ديك م ايس رين )

 ةميلر وعر ل اهل (م مير نإ م لامع بلا راسو نمسا سس )
 10 همباميموب ! ريب حا ال !) مل روت | سإر "دي دم ان ل انهن دعس هيلا ١ اسكوم



 0 ليم يعؤسفنب أ يدهس جلاس عسا ازظديفوزس

 5 اد ال اهلرم الكر مهى ف اواؤيسيقر ور طلا ع

 . دل رك «يرس 1 0

 0 يؤم يلع هلي شيل وسر ل واطتكتي شي اعرم نع رك هس ءىرزنسعزم

 كيكو ردا عن له در هدم رع كيم خذا « اكرر لبر تلت القئ ورم ( ذيحإ ان

 عر كس مروع 00 اوردر صر ام

 لابس ملا يعي ريمي لد ل ارحل سل مل اذ طويله سدا كبل رس لان
 ينيب ايان نابزلئادجا الادمي نافع را - د نم 6 طلاق در ع عار
 ا هما واف زلال ري هرروم هسأ ١ حم هسادبكيؤنا ارمي

 موصس 1من اح از نبأ ( ياهو معد رب ) ( ير ال١ سناويكز يره تارعأاب |
 ءبيشمار سل 1 ل 0 ا دي

 يَ بطال 2

 نريليدع وحوار

 هل عقول موبز 25 انما لع جيلا تيسر لو هن تعا
 بحرايإ | مص ا« امزع نالت وجرع ل ْ

 هند اد تدل ا ط ميلر و ِ أك ههمل
 برن ]كوس |ز ا 0 ب سدت يي

 ض ركض رومل 0 اا

 رمكد ال ام سامر اج( روساوش ا
لد زي لو نادانسالاب كرف

 نايم اساور فيمضطعا
 كالا كناقإل

 تعج طس واير و «رطمزب رع ' عرس! هزاع يربح اهنا
 ترعب دوم اهي اهنه ا مان ربت هج در ل ان لودي د اجرم كال ابد

 بيوس م (وتف متل ايشلاه ردن ضير الر 0

 مك حل © لعل كام ماب ررهل ار رمل اهرر رام مريع ير

 . مك زهر اجلب مال اميز مدت ايجفيلا 0 00 نبا

 . توجو روم ار ذل انو رز اد ها ردقضئؤت الي رالر د اوم زمور د
 كسر هت تارسن هه (يضارعر ليسخ اا رربسن نضر اروي ٠6 انم_اب97حا

 7س يورط اور زر م ل شلة قير تام
 مزس لاهيا اذ انامحاعم كرب صار( الملا اوبن هك غ نسل ١ «ايكتي ارسل اب

 مكرم الاه ربا ادد دمي ' حمص ارح لم ب و وح ع

 2 اة زيب تاس هامه شملان راكي أ
 -تضو مم بروما إب !لاركز لرد تالي نس ام يملا

 بف#ومرس تار مل !اسلدش ندعو دن لحوم )وف رج ار وعل اذ



 ا
 فدل امزروولا ليش رانل . تول امهر سل ار افورع اذ

 ويمسح ساشل اهني يل !( ار روس الزمسل |, را ' مسامع كو! حي

 0 اهرب ]ع يحس . ميا ىناد اح م سوم وس 4 كا ل رب [اسعزب اطعم(. 37

 تتعامل الاب يام اهيرحا اس ما طوس ذيب /م ميلا 01

ايموس اثار ب (لعف كفل ارو د هع تيبس مل ريد قلت اكد لعن: طوع يح «لصب لزب مور
 

 رس بت د رن
 لم ا نا ا رات ل ايها ارز + ليم يف انب فوم (لاث هيرب نوس يرو طل:

 را يس خل لد كاز ةميطقو رطبا هن ريع كالا زل ز

 ارا هيخاممع هيل اضششل !ررخ ارحبي :مل ( ب التوب) 6 كرما وحلا وملط رب 0

 نو ”ر هيلع نأ ةمل] رح دل ايل رسام يسرع ناس عرعر مايس نشل «
0 0 

 اير دب (] اهم ريض هل اسس مالا محار ت11 رزابمالا
 نردد وب اكسو بول الا 1 اسال '

 تالرافز ا 1 رز ادم
 0 مد مداطب الر

 2 لال يم لامر 1 ا م ) اطمن [زيسخ اسرهم
 ل هرموا ر نا ادربل اعياد نادال الن اسد اجره جر دع
 هيلا ركب !(بوتحاب هب ايدل اع !6ياي

 1 جرح كلل لعس يكل اه اسعنإ | !ن اسحالا هلع رز اسك اه يور
 ا ملصر مييلع ىرا ل صرنل ارم لور دكد فتح امال وقم 38
 0 هزاز هك دعا «كرير مجأو قيل امادعسول
 .دسهسوت 0 اديب هتضارسع © رعب
 7 ناحل م اراض[ ىسن يال! ءرويمسال 1 ياموسإل ؟هالوسر
 7 يل عل ا مدعم ا ددأإل ياكسإلا
 مر بلف كلوت يف هيزسخل ١ 2م تي ب لا 202

 دمع (ين ات ل لس رم_نحب مل رسم لور حافل ادرذل رسم رق ان نا سصفل ' ال ان ادإلا
 يأ[, ور هه درج اب ءرنأ عدم 4/2 ]كر ار تاسخال اير ارح محاكر ان اهالاعيز دي جاد

 يلا سري نمش ميمي كر 3

 كر ازمل ان اط_وز و صر هورس هل بطتد ل جر 1
 مج ادعو الر ١ ل انه ل اكس .2ان 2

 بدي“ م امطل ار يطب طرز ليزو هرمي د (.امهيع دهر ديبميوب ال «باعنل

 يجرب 2 مرسل ماا ١ بن تامر رسر يعط س / لع رشلا و اهجر

 2 ٍلاراحالا ام "1. انهديسوب لله نثر شهارس يف نصا زم هو بار الر ان

 هيلاو
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 ك1

 بلس ا لكونهم سان نهاطمأ انسي رو ايي 0

 تامل لوس
 هيلع از رابع « اساور

 يه دخمصلاو برر , اى
 زر

 جلهورع مهل اميين طن "5 ام د0
 وبا يري انر_”م نينيطفلا ل

 مشن هريس

 ارز هبل وهجر مل ١ ار رص < 0
 تلون لإ اراك ا امير ىحو اد.ر مصمم رون

 2 ل عر اخورلا 2 ر
 ., د

 اطال اود بئس ايلذف طوول ك١
 ردو ا كله رهسرهو رسل اورو والحألا# مرمر

 3 هتان دح نا ادع زم دوو ادمسو ا اني بسمه جو

 عع «ةلصرم نوت يي ار حبا (ل
 اممر م لحلب رزه انك لعب رونو ارم

 لاس

 لن نتيير سس لم نافتسادلطراف يسرع
0 

 عازف بزر ايدمولام ادي
 أر (لاديكو مرش ان مز + 1 ل لضز جامع

 ليمن د هبل !تنسعل اززوس : + تاس ار سكرميط تمارا هدي لع
 <تيط:ازارب ذ

 00 اد !لكوطبر
 «نكرس ئ من

 يوناو الاب ةلامجم (2*”لاهيعر
 20 زم ارمسر

 لثمر هندعحب

 باول احال ' وفم يوم هلله ير نون ملح هلوسبل

 ح ةامانلا جز ليلا ينارهاو املك تورم
 ([ +-- لولا يد 5200 0

 2 انك رعب نيعوياا# و

 رجا لهو صاد ال و

ر صدق هج« ةكسانل زعم لاه نا
 ٍُ ا ادا

 م هلك ين مهام لا اه 1 ْ

 ا ريدي بخل
ف ار امص طم رس

 در فى شر

 مك هلت م مق ادع عب ملام زراع ا هبا تايدزي مشن لى

 ب حلل تمس نومي عد رمز
 ةمكسا

س نس وسرق ري وس سو
 دزالالابجصرم_1 لخمس ومسل ه

 ا ةروصو
لسان رب 'لعزرو ل

 رحل يهيم 

 *راه اوم لوي ايفر م 1 دوا

 بأ امل ا اكتوبر املا اد درع م عن يف يحل ل" لتناول هلاك نوت ا

 كراجا» ادرربسال اياعلا و راتب
ا عل ةي_احلكأ يري ع

 هس

 هكر دما ني حسا مم را ل سا هوو مبا

 الا
دولدولل6 بيجر رسوب « 0

سحلا لرلس ازع مَّس ( 
 تاع 

 وى
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 1 رع يغسل ةياللا ايرعال تمر نعال ااه سول وسو - رحم

 0 رطل نر اءاعادرطاول ير ر ادرز مرانه اجابت ارزمب للر مه ااسإ

0 00 رز اقول بمد همز 7-5 عامل
 37 مش /2 يب 0 

 ل عجرم لس جزع در .!ىع تح ل دير اعلا ادر رنج ار يره مل © ايءرلا ماو

 لدعهم |سرسفلز يزعم اد !«ادعأ) رع 2 .هيوسريا اريده: بمتسرو

 نمي ا 6م 00 هلام اخ برتسو .م وعول م 4 سن ١

 مسارات مار تسلل رب د هيعمل هيل سرر اههيوهوي د
 از فيات تالار رمل تاز ار همه ان لاعدارلا .دع

 ايمو دروب عئاغ اسن هع ايبسحت | مسافر بيتم ويس ا

 مل ان ر(ءزإ وب رع 3 ءالاه امير ازرع هدم د يأ

 ءادر ف اميركي وبز 0
 تولع رز اهرعررمسو ميش رع

 امو مجد, ا وب) «يسرسل ا هي نحس 7

راق كلو عساي يبرم اسر ايا دم 7
 يع 

 ايس اببع خو اهقيرتمل اوم و )زم علو عمر يد هنفامكريزر

 7-- : ارعسالل ل اع اهل ر ل اهزرع مكس دل ابهرت كو اه اهره ] © كر رك ارا ملار 0

 مرتع مون اجرح تازلوو لاي 0 0

 وير ير سي مف لودإل رم اه هدزااو ار اة ؤعرم حبر رم جيو

 د7 سحارم زم ب مسي الما سارلد مول عدل دهوك عملا د تأ ريع ايس إي كرم
 هزغ اد تحارب انتج امقامع زعيم هئللر اع

 بامبع زاده[ هش

 ا 7 دهج) « راغعل ا رييبع ىروب 0ل اذ
 كرس

 ور ب م امساك يزيح ازهر اهون سريعه تاديرع

 رار كن نر اق هن اكم و هو وس د رع ْ

يل بلم دب سار سر تعمم لجو ميله إإ هديا سر زم ننس ايس كرما را
 نم لن

 نو احاول راسي د لمفل ني هببس اجركر هزم ظاد هنفلز او ممن اضيرم,

 نديم هك ( برقعي رب نس "فسر روس اني ره نيزك هت يكرس وب ! ان #بحد

 از اير ايحرسوب ذراهل انها فزع ل ]رك هع
 ها 201 م و اهثبرل ار

 اذكر 'ارعجلا رسب ناردعل ن ومش يرسل

 و 00 سلا
 0 ب مسا سد همسادبك هأر رر

 يبل يدا لم رح ادبكر ٌمكاز عر تمن الا ادد د , رس وحس ءارر 01111121 هارد

 تاراريإ#ل اهي از 0 ا و هل



 ثا
 لسبع يه تح امد اجرا سس نوحي ءاذ الحر !ىلاار ام ا هيملع هدايا كين وس سمس ل د اب اح

اكر روس يم هر مع يلع م درع ةكبز ام ء.ئزلا هر رملجل و اي
 ابوس لايم يسم ن

 7 راج ميو جا بوحي دبس احل ال ( و احلا هصاهستوي هاري # اسس ل
 بركس اول ١ع بسس اعثر م هع هماهم إربد دش كو در 57
 يتفرع ناك ( ير ارا عرزوب يرن ١ ايزل ابرك شرم هب د16 ملط !ذوادز

 » تروس داني منال عا ملسال هلم نمثل هسيي دهرط اخ

 تيب اينو نون لول امر ام ايلعرب ماا اكاحاطيسوم يال اهم بلط أرب بع همس
 "رز اء ازرع ومد مس المت! نغم عز وعاؤسر هبلع سار ئبا] وسر تن ل ١
 بسس .تمركل ا عرعب ميخايلا لالا خادلر وير هدرا "و مل حبا ينس

 1112-2 0 وك مك لسحلا كْومْ ذح اوبلا 0

 50 يس ابررد هرم بناط ا لعزبرثعن للم لجر زم 0 يسوي !.لاسم
 متل محموم سل زوجس , هب منال كو منيرم عجل ى عمتسس ! عر عاد دط

 أ رش هديا عون | طق ا أر وس روس مرير داني أ هز تير با (ميلام

 0 ارم ملا هع زم هل اول اوعساوب هاون ١ ةيالصوو
 00 ام الم

 ا (لهزتلارع اسمن أرمي هص 0 1 1 دا
 1 70 عزمي 0

 5 ل اهي ضر رمعض روما سي سدس 7 و

 زير هوجن عوض ءاهلا لمالمر ملل اي عمل يل زاكي«
 0 1 ءل علك مدير اولاو هسا هدوه مع

 11 1 م وا في 0
 ل ان الاجل يوتا اراك امو ا

 هغ# جن األ رافع وح ري كلر

 را 0و رطب 09 ركب سا يل

رويارسإل سي ام ار مرو «دواددم يت حفم تير
 سة دبس ا

 دوادهنان افص ( مرج زج و «بياتو ره ماعأل (د برن ا ايسر ريوس هنا مزهلا حرك ١ك مانجا اره ' هرمل ١ ١ در وح < ر هيلخ سيول ةتمإ ل وعر ل

 بفم سا 6 هاير ال أ ؛ لانلس 2 ااضما

 نجا 'هةعروتا وو رئدهيخز لإ عرك 5 مارس ر «لضر امل دب 0

 رد كطناعا هيو 1 ور طل عيش اين هرحز كيو

 9 3 ا 7 مر 550 1

 .ايط بر بدير كيلو س تيس ان راح سئ اه ماش يهز
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 ل



 ياام اع طتولا تسد نورد تضر ايدج ون سدر

 الون فاهْئتدج و هرم ارم نعام أ ةق .اممد اسال كوسم ل 3 دع اه ع

 رت احاالك كمر ؟دم أ هدب جاوز السل أس ع 2001 تدل ومس جات م

 ل عسر طم لاس ا مدازع الر روم زو. نوح ادمن ان! . (ميشن مات

 يعاب يحس مك اسس افراح |نالع /هعيز 'ش ال اعالاذريل اسف اسرع وليتس انهن وج ري)
 7 اق ١ رع بسسحلاو رطدبس مريب ع ع اهي هك عميس عم هاد در: كك ترجو «دائس

 و عاج محو يمس« امرك اكريسفاز مغيأ 6 انملا اس اي عاتسا 'دحاوب

 امن !ذ/ل عن | مل يي سل يابا وسر عش (سرب نك («زيزف سل دس زعل عه ارب ثرخ اسد وسم

 لان لضعينب نازي دمس ياو مو لع سا يا وس زا كراصن مدار يلم ع
 تر اعدالرر اهب ايلعامر - حصن عر مجم ان ب ماغم © وحار تميلع حمل ةيا) وسر

 7 بديللساو ير سراقب مل يرض هم_و مل ا السل نطو ىسِ من اذ

 جل رجحت ل عع ليصل عه 2 كر مسوس لم مهحلإو عس ءازر فيز ل اين محا

 دم نضام يهز اجيت دعاه مار بزنسير اب |« طر احلا ادعو

 فددرب الر لهيك اس يلز رودي ميلع هسا يلااحيل رع اجرمر كلاب مكر هر ينس

 تاير ءءاسا” ددحرلايسور مد مير امن يعرس اهل لء رع ع جعل لور اعناهارر

 0 دمسر اركي ازرع اضو رو غو إس س دوجف از اهملو ن هبلع ساب كير سر

 بع اذوخوأ مصسل يإ ميد -ر يلع بفإ] عبو سر لع لمحو راج ١ مل بسلا ال
 وت

 79 مرد مس أنس 3 0 مرام تييلعمسأ هاو سر ف اهل هسيقر مم رازع

 ضعت اروي بل لل لل عىظرع رع ىالإز مرهو ثمل ا لعرب وسمو رو نسا اكو

 ب دال امور بج عروب عب اال يلعمسلف مسار سر زم هل م

 سا اهم ل ادس 4 حلو «١ دع ءدوبأب )ازيلال امدهسوب ١ ا_ا_#ىل

 ا هيلز يكلغءازرال لول هم اورو طخ ازدلل درع لس«

 فر يسره ترو ب طق لك هسا هوما هاير

 ا ةلمركلر لس دداعب الاطلاع يي نكرم عار رال رهلمم (رعوبز

دمر و مال ممر 5 مرر اك - : مكر يلم سايل يل انور
 تلاع رسو راع 

 لم ول تارار ان هو بلع سيل بلا ل رهرح م مظل اش[ يبوح

 تتم ١ امعب امل 06 يم الل ساعتك اما

 وم در ب سنوي نهب نب هج هجم 2
 0071 ع كام بسام: 1

 م 0 هه همنا يأ

 د 210100110001
 باب ب هرنرب هرم دك لزب ف بز جرا معرب كولا مل ازرع تدمع ا« يبان



 ٍ رمولع سا ة ل مسر ل ل 6 هس داير ] اسبحو الورد ارغال عال
 وتطل 200 فال اهواوحوس ويب سرر
 تبرز رم ايدك غار «ناهمنل دار 1 يع مل
  هسدلل نب |ن ظلام ميم لرع "فرس يدك لع رار دب لكم شدي قس ٠ ىل اطعم كلايكا
 رب مكسر اصاالالم ح هن اريد ايزو ا اع اوتامال ا انتذفل ب

 وسر نا مط دكر دكا زمر عه نب !ءاد د دل اكل زع كمل ا هور شيول د
 سا معسل ويوفر ونو ولد نر اوللا_إ ١اس اوبش زا هباوحال ل اه و هيله نيل ص

 2020 ور الشوط رالسرل كرو عوار |! «سكيار معرب ١6 يم لاي ديرب لع ( اهم احل '

 9 ارتلطس هيله سا هنا وسر ل كيل اهرب !جرع راي دري درك نع هممت نايس ع جملا
 ساس أوب و ابل تي امان 4 ى حل ع وعر اكو لزب اولا زعل كالاررمبلا
 ا | باو ر بلوحل دعمت رلى يسمح ناقه كرت نسخ ا 0س رهحلز ره
 0 ممل اًخر ام ل ا و وشما و جدل سبط يدعم

 اييسروب مر ايامه 0 او هسا وسر 0 جك زب و يلع سالما
 ابيبستو ل 1 نعل نايس سا

 م ات 0 سارع م0 ميحابون « يبهر دي نا كج دج لع
 ري و هيلع ونس نإ ل امج بار عسب اني اب ورم
 رحل ةعبأ كرك ل6 ناهكوآ تاره راجي اود سن ل ر ا

 راع ريل كة عج ايل: حلي اصومن مو عنا > يئس[ و اضن دوب
 نضره ازع مدح از مناسك جر 1 ا هاري عدم الب عسأ (
 4 مرا مطر 6 اناريوب لك اس مولا اس لس بشرم دل ؟انزؤ جال كانهم

 سن يلحس تيل رس امن از اذ اطير رب متسدلعز كل « ناك بل « انيك
 تاردرمزمن فكءار رجس ل حس . اور ل لاخر الا امه ارش اهنا عار عج ا ام
 ةاكيدشرلا ع وعض يس رسما 6 ادبعبم ريح نير رطل لن جفاماعوب و _-
 نصا ذا | مدوخ سويسري رايس يارا يكل ةيسار دلحزج تعيس تاع

 يغار انرعرانال ,اوهر اع تاكاضيرم ناي ان كان اهلل
 لرجل كلل ا درع سحاب!( اعل ار ادار بصق دياز
 ل را شل لاه مس ندر ل يا اجزم فتن ل لبس هك

 م جب اجرمر ءاذر اك ميسو هيلع يمل ان امضي اعرع ل ورسم ع
 يريحك لانا ماتا نيب ةدسالام ذاكر

 تل 00 عبس رجا نجح يرث رث يل ١ نضر مر هرم يف نم امعس
 01111 د ديم سب لس اك تنفد هلوقي ناهد
 تهز 8 عيب وسل هبرهز ورسمنإل ع 4ررلا ثدحر هاحررلر هس رجم
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 ع

ييضعزاتك يهدي سمر ذهل اريد
الزع اور وت تسي بح هب عد سعال ن

 اح

هساىعلبم الج درج 27 الم 4 باوضاالا
 ا و مرح ركض سقف 

 2 اير ما اداوم زيا | هيسبسا ص 2 قرم 2 ابر اك ر

 ١ 0 طاع لاق هال ادمس يب اء رنج اريرغ ري( *ءازيعس يكد الشمل

ردص هس م نيج ع وم معو دي وحل و بلم مبا تبرأ -
 لانمي ا

 ل يرد اهم جسويا انر خل رود وز سلا و فرم أب كسزع هي آل كراؤلا هاو رة

 امم أرب سفاري هكر دو ا« ايلول ملي لب ريع حول, جر اذصل ادار دي 2

 و 0 اهمام لمس الزرع 0 سم

 مر درزي لابم هيد يحيل“ ل مرم 20 0

 ا د ملا ياا كوأ_لانأ

 هد هبي هةللوسر لال اكمام 8 0 0 ياو ى<سميرح نى هيا ميس

غب مم دير ان امحلا ازمير اوت يضرك ار
 3 ايئاارل ار

ايا كفل م مال كيدي اما «ةلنسا
 ب ير دادس ن

 امل ءل ادد هيلع ضي ماذا مدح نم م لل ا
 لي

 ا ةرضل ام اطعم كتم اذهب حي نيستا اديس <
 و 0 6 ا« لات تا حا م رمي أ اكرمك

 ع ا م لاول ام اطر رجب ار يب 3 يال |

 لاب روك برم عه نب لص رن ( لج يراسل كازا لا

 يي اعالعلخر هيلع هني لما | ب سادعو اره باع ارو 'رإ جيروم اناهرن "اس

 ل ماده و جيف كالا ءجزح امم زإر وطبع الل امف هز رت

 الوتسرلر جالو اهرلعن د نلسل زم ىزج ايس ا ينص رص هي 21-00
 7 ىف [ل اهو شرما 3 زئيراهر م نحلل ديلا كع ا« خلاف هتع

 م .
04 2 8 

 ى لمح ياي النام 2 0 ا 3 را يتمرد
 0 ع ) م سي سسإر ادا اهسادو مت رع لاسر يمر ار

 2 انزل ب هاف انعم دحيرإ عر لع داعم «رم ضنا دعس «ر اصلا«
 ا ةلعسم حد نايل يلا وده وعز شم رجا دل اهرب
 ا ! ايا ادعسوب رمل عم دانس ايئ عي يب سره ولع ووين

 6 ليج يرسازتمل يبول مه سس ىك ( ليد ال 10

 2 ارال (ي ان هجنرإ اره حال م بلم وسحر

 اوعإل و رعمجلتي نان لاحس ارمي الر ماده دوج ب اق ماكر ا اويسرك ار
 يافل ارس م دحلر طز سامو ذب سخط مرا درع رع مطب هن اللاند '



9 ١ 
 د يلمع قارس انا احم اقسام هك برت عيب لكس ايسلا ارب «لآد
 را ملشو ' دال مدع مسا ةعيل) وسل اهل اندر دف هههس يب ازن يي دهريبشم ازمه
 ناي «تالد ارروإ مهرب زم مك يمرس ضلي ارسعم طيره امس در !ادد ىظ لحاف هل
 2 | ةضوب ره ]نر تستمع سارع تدر هر محاساو بع
 رلمب مير مييلول ا 6 ميعس مل اهلا« ير وير فقر ناديحرو هس ايدسشتا 9: و هل ا
 0 م حال ارللجكمبلع سأل تسيل وسر ل اننل 6 اديب ل اع س ذل ههنا رع

 ا كان وعام يجرم ب مج ام استر رهف ل اسيل تيعرط عع
 هه طيري رب رى دك اننمل !من الع لب ةراغمل ا يو ا

 شل مرامدل اد :رلاصابقي لي نال انزل و هز شاي رسملاو يازمفءلع
 لوا املي اديسج اب ملفا نس رم تور هير تكريم

 2 كبل م ناس اعل وطن ابيع 72+ اهيل نس «ر زب ماشع موتي يدم
 21 وكس اعمل "لاي ئءركو اانا رسما لا اني دلت لا ا
 < رع اهل هان نتي ناس راما هت هيله ؟ان رن اذان عش اك نر عال ل
 هبنم ( هعحوب ا «ايسرم اياز ول 'ةرازهلا تادسوب 1672 مدحه ييسولا نوب بذحل

 أه لاق ساهم زمر اهنا دم نب م ل يسمو دح اعرف اي لن 3! يرفسسل' رع
 لح لا مخ عائل اطر مز امنا ارعار هل دركي قل بر

 و معو بازب عرب اذه هيحعحا عم بَل ادوات الم العم
 تادايص ( ميس نسر هام سبع ديب ركوب مار رسكخلاو نر عال

 ”ايولالاول بهدي ازيعزم ا سا الا
 سافتاو١ طبافايساومو اإل ور هير ريما جا نايس

 رس يسري كمل اع اديس ريك ياا اي سوك (ى احصل و هس انج

 7 ايانمل ارى 0 اب ريمسوب !انر_م دان ابق (ْضااد' نيس طم ا

 تلو سر لاني ايدك همس زعل يللا زم سمح ديد 2 ايوب إى رولر ل "فس
 01 عب ا !ًةعرس مز اهل | مئا هيإراص
 لرضاوكمساتن الي بهدس الي ولا هس دعوي اكسر حرب بسس نمل ايل ولأ لزم بدي لوترح
 رست زم ريعسو يطمن و اونهذ اممل اص هيلع هبا هل ] رسرل كل تيم
 , حرام كيداشنا جور اها عزيز هك اح“ ا د هيدا عمج 4

 ام اس لاو از عز د كر اماجما نينجا تفل ل ار احصمزع

 باس اوب| هن مام يشار سيال الرج لن هدرز ذل ابلف هيلع دو 4« ويلان ايار
 2 سس هوب يسع دال ار كب رز عيل نزيد انعم دفا لوط الر | ىمرل طم
 0س

 ١ فه لمه جامع ١ .-_تكعس ههحا عال |لضن لل ج عيب لع

 ةدرخا ار رع اول ايعاجر لس «يكس را( ل وفي يفر صل ٠ مح لوب يحرصون ريهجل
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 فتءانزناطعزت يبحر لرد يس مول ناسا لح رشم نر داش( ممل "سيم ادت ١

 تير اسر هرمز ءلياسم) اعبرم ميال
30 

 ع راه رهحأ « يف رق اى

 ( ' طع نو قمر اياب عار احس اه ؛ةأ 5 0

 ا ,راسل انيجشنا ليم الو يلع ل لس. لاك خيم ل دج نوب اه

 مدعو ارا زيسخ اها (يسس 7 دهن ويطعي دهر اكبر نر يعي نوي هلم رضلرلا

 داع يملا رم زي ع نام هس لزع ليس اهل سارع 4 لم ليسه (لارسلا
همقارزرم ما زرع لع ريوبمولا زير تاع : ص نق راج كين الو مشا >

 
 تن رك 5 1 سف كم1(

 يتكرم مبا ويزع ع سوم زر سوك تاو اهتدحاينول ايوا ركوب ! «راننعل
 مو 9ك نايلم دهايل هلراوسر لحل« ؛

 من مار هاد يف نو اركب م اتيت هك ا( و بل«

 سي ىلد عومجالز ل امضي تيس ا درع دما عى ارعوشلا مي 1يلر اعمل ادم
 ؟ قكمب هد اب رك يعسفلاو اي ا# حل هانت م ءاس ا

 ا م دع عا هناك 1 سك صاع كك

 ءولنعب بهز نمو نسج مهرها د لِ تكاد نمتلك ل صو اس سرج

 ارسل ارمعالل رمش اع تامئلاذ السبح بتل الس معو اسم يعم عار يرش
 تمن أيل ينم اخراازز ادع روقمج 6601 بارك هج و حب 1 د

 م نو لع نم اهم. كيو (ي بلع هزاع يسر ايم تمل « ملانوملع اهررت اناا

 2 ميل كريد ت اكول و سيظالال السالك اريل يشرح ارو مدر
 روح حن لرابمل ا اهدوجزينحت (رطم 4 ارسل لس ان هك سم اول امأءز انهزب زعل هس

 0 ةهلرز ىسرل ال (هر رايز لممدز ع هيب سا ابرصلو ناعم ارو

 5 آمسف ]وإ <٠ ]طر احلام اديو ا ارم__مصحل 1

 0 اكو زر صلاه ع(ر 501
 0 هو. عوكل و ءاوز 1 ا

 مارك ره ساو ازخف احا هسارموب الاي ءؤكوروأر ولا مكن زيزول ابن
 ب 2 رع يع امرء عجز ديحارعاعو 2 ماعم دعا اصل ١

 كفل ل تحبو مالا لا طسالكزح ناطر لسن كسا ] رهرب) اكل لبر ر اعد
 دار لن لاير سخ ا يرسل اوم ايريس صناع! اور انوع ا:

 1 الهوم مامن لوم راس ال از لاهم

 نسم ادعم طعيانسم دحقلا امج اطل

 ساس ال 0 ب 4 ظ

 ب انذار ' بصب سارع لم لم وسد ثيل وسدلاف مل بر مانخللا رز
 ءامرر ر هسلزانن ارم لوطن اراس 01

 طل دهس ير لس إل تميس ام اذ اج ادا ديشويل انزب بحت, يمر سه دامي



 حا
 "ثروات طور كاز اهعزر دان ارد لراس 00 0 بل وس اتي لاو
 دح ادري اومن "معامل ر ا زبر سإ تجبر كد م ماه 4 0
 فوكس ردو انمي ردا ولامن اكن يحرتلأ حتا ديلا ديو - -ارىةعلا

 ررابع ع اب ! | رن لمن و جازم مهد ميز ١ هل را هلا مج وسل !

 ركنا درراعلو تسد زيحجرزيكارمزم ماد اهوب.! ل اد رادزب 4 م اهب !لدمد
 هى رز بعام اني م هز ديكامس 1 !«.امب فرس زن رمو عدم اذن
 نيا هر ىاإ | لال ماك حاز اكره طسوميلم ىلا تما وس ول اكل ان حزب داعبره يملا
 رم رشا يوم اع إي زإ غئادل هادو ![ م _-حل سبا وهعر همر! وب ذ

 ليمسا ءايهس اخر ل درع انذسل لزرع عني يه نع وكر را اهي ثمل « اهب 2١6 جي اني عب -
 انس اداوعل رديت يا يمسي امدارمل لولي لاب حبري ادرج اطال امم هل وحل
 0 كتم ا ادا ان لراس سال اةاعوف صلب !ق اندر دن
 هنز دب اح امرو ههكزم إو ذيك هيل ب كراس ازم همام

 1: 7721 عسول ( لرسل اهل برك ئ علام طنا / هيا سن رك

 7 "ل ةيالرسرل ل 277 رع جا هيلي ديوس لع ديبعس نع عملك
 (فاومل انس اير ص س6 | «ناهحل النسل زير يسعاو ١ از. لا لوي
 سيم ويلا سبج رن رعس دحر لزب سو هي ارامسال | هر عس خبرك وسوم دميتب

 بسال اكو رجم م0 رتطادل ك واصو هنلسمل ناكل سل

 مسالم ]بو ا حل يطع وم الايد يف ايتن ف كددسم ايت
 باح اري مر ( بلاي ريكا راع اموت ا
 رد حف نواس اصن ان | امني از سم ل ل !ةناطقن !ب اع يرخاويسعزب ل اين 4
 تدر اناهزخر | انيزم لفن اتي !ذاطد ارامي انج نوحي د و اناضرم د د ومب ر

 7 م ا ,فاحل اوطعنشل ارضع م رهن نادرا ذاه «ددك مل ةلرهزي 1

 ةسكن 0 ا رنزايالا هن وتس ارو اما
 3 عبرم دافي هلا و يتوب ارح _ ]ادلب .

 00 وسرل اق لاد هلا .انعز نفر | زالعل ننغااو هيوحم ردح
 راد]جانر انانلرم ملل كتاف رتب بارع رس ادجاعر ارا/اج ريس ان ح منيل

 ارم 0 بعقد ماطاش ءزي هد + 0

 ا مدس ما زعرعاز رد 0 ار يزل برع الر اضاف 4 57 1
 ند س ,.يلع مما ترابا وسرمكمسل نيم انا ريع

 06 م ,كلامجرحا 21 املا « اما هورماعل اييس دريل عد يع ر
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 بل هال مصبرع رعي ' ب ى اسرع نام زرعم يع (ل نادرا (١ بيسوي رسنول وح
 مطاع رافن ذيع ةيرش ايس مو طلو لك عراتجرإب احلم اع اول ا 6
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 .ضش رواسي قزم بج لام يول امري هنزل حالت! رف ام ناطارق لنا“ (ين عش
 2[ عزم اهلاوي ١ نو احلا دموي | ا. جلو للك بوي و مجلس مط نطير ١1 ر
 "لسن مملم و نهرو زل يسمى عب سس 6ث دار >4 دوهسمإب ريس يعبر و

 ايزو انخرم زوو نواس انمي لعوعإي سال مج نفك هيب
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 4 20 +[ سا وسر ل 0 طكيزم كما
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 تراك تيس هي ظ 0 اهرع يع ل سار جرو
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 لدعم د مبرم لال روي كين: ومعي ايلا عرتع هبممل اوبال يبرأ
 ع للاب الب شرك ل ارت يب اهيازل 0 ءلع هس 'لصرش اجار تسب يع ميكس
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 0 ١ وريسل نمر لك لان تجمل هيلع سدا جالس ادعو زع اطعم لعب يسمرو
 مع اطوي ايل ان ل مزراب ديلرلمل أ اقراط بناه ادرج
 لام موري ]السي درع ورك رت سبر ادد ب اخص وس لم يكبر نر يلا # ل سد
 ا بحل بتل عبرا لجو زع صا يل< نمل اب بجلد ان يم ردم ل

 ريل ه“ صل عوج مج راج رول ١ ( بو 2
 هير! مع لل دنع لسد هر هيلع مل شمل رسل رس 0 عير زتم الأم
 راجل لامر هرلاو !يكرحل طب احلا سلبخوب ١ انع_لضل را مب _] 6

 ناومرتم ومد ىزيولامهزب ريغ امم الاطر هبي يار "م كد مشوا ولدبح «يف اميز
 كراك دم ل و ننال هيلع ساي عرس دل نبل عرس امو رع اطعرم رس اس ىقن ادهم حلا 7
 مايرحم مل اممال هوت نراجع بج م كاما وب نس اونا
 ياكم هس ابعا اد4) 6و احأ تا هاب تحلب تلم الزغكم دك دم

 ع ن ليهو زعل شرط تزن لص 2 اهمكو زل اع نم يهل اضيق 100 !4 بع 4
 رت تدل هاري اتصل اسابيع ب لب راح
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 ام لعلا تن لدن راسو ىأ هييراغ -
 2000 3 / ماهي حو ركل رسل احح نيد ملدا 0

 1 ا ١ 010 أب :
 7 يد ينحل م 0 و ن اجري يكز ل بعص

 الاس ا ل 20
 تستلم العميل يسن اساسا 0 سا

 رثر رعصو هسرخرعرال فاجر للا 6ث عند ازال وُجد ةنخاريس ف س ازع صن ا دام نيك او هر ل 9 ىنرعل ()زادعون هجاء لع
 كلوب ) (سوفحاءرهبرم اهل انا ( طقاح ا تاردو ب 0 تاطردلشتر



200 
صادم ماسح نقل ب دز ناي ان أ ريحا 5-1201 2 0

 بلي بعز 

 لاعرع بيل ادد اعب نس اطل نم_مر وح وا الجرو: ان ريدم

 مم ون كن ارا هسامبع اب لرمس ل جر رحال لح نايريكرالا

 0 يعرب 8 امافيغازب جار يطع تادسب يي دا دهس(
 لواعو درا م ركز م رع ي توه نا مثال ( جب الموا « ق2 ناس

 م تحيد وسر مهر ت اهي للم لراس ل! هو انيئازع نلعب بنك ]

 سطل منال نم إسسم عون امو هوس, افاق ث عزتنسدا عرس نام ع

 ' جب اددلا دعس د داليل ارر | حلا تن عسير اكلاريرحل او سةر يلا اهاز در اعدل بصحن س
 لقشر ر عادم ايليف املا دعوي يسئ دنه از اعز يسار

 0 يس ب هيه يلم ب ال عدن

 1 راسا اهل زع ليه رن بربر يازب ريجسس «رلززملا دب ري نب سلب «الاع
 اخر معجب زعبل ايه عزم هو بلع تلز ةسا]و ل ىل ين عشار ينزع

 لس لسد انرجال ايدول رجا هيف هدج ارو زم تح نرسم اد س مس موس ء اسست
صر ثار سحر و ديلعولا' ( يد عر يأوب ١0 ل اد روصو ار بسد هينلا( يع

 م

 ل 2ع «١ دجاج | املا ا يح ماسلا حا

0 /. احرز اشرف ١هياور لدار اح ( عبس مالس اهلحن از زب مشيا «
 

 تا اي كاشال' كير اكاسبإس رم 111111111

 0 م لس لاا اس اوا رك“ 17 ينل الس طلال كان ل

ال اروع ربو د هاي اهي ' 0 م
 يس

 ل اعرر سيرا نك لد مسير زاكز اوس نب (رادنبس قف ابر الل ول اهربلالا

 7-2 2 لل ردنا سوط امدح رة هانت

 2 لى

 لاس هل ” افعل ؟رلزد سنا نساك 2 ديالا
 5 نلعب انبي( ي اكسل ادسا اراد سرس ©
 هسا ءاسل ول وجزر ار ب زير زم ها مريح بلع 00 يسد ل

 رولا يظن زسم 0 ا

 . ان ل” رع هرانغو انا عمق مناجم (نسم (راجرب فري /

 رغؤوا# انام سلي لول باجل كلم درر رس 5 هس هام

 ايها 7 للام المسا يب سانا نر اني هر يأ دل لدز رمل عير ل

 8 يف لدرملاسوب هلي مارب روس ل املا بره ع م ل ١ ر رش 00 5م

 2 اان ا لل أيا رل ر 107 امون ارب مرلر مين تاوا بعل او يسم رز
 ايل ارامل

 ا لل دا يعر 0ي 0 6

 همملذار اذنه كلر 1045و رن امل عز حمه اذ ف طاش ل اشم الف



 اع دوك لع لبنح «ز امس ريد 0 ناب نيسظالا ا خل ا[ عمم 0 ظ 5 ظ ظ ا
 نيل 2 علال ان لا ىجا معي زع سيل دبع ب هج ير عز يل حمال اه يس از أر 22 هيك ع سرح
 هدو ري ام.ار لما اساور امل عم نإ تلامس مر احح سم 'ؤدر هزح رطل
 الما دفام وو طا سا مجم هوت از خسز لد د هدد اك د اوغلا دو
 كر ار رع ايو مالسم امري < ناملح سادي < (ءريققل ان درفت ده سابعل اه © هينا
 يق ن ا الر بلع مليت إ وسر ن) عهيطنب أزع ب أزع لليوم زم ديف 'هعزم كر ةييلرعا <

 كعمل ونار طخ الا سادي اذئر سس مر نو ! معز رك هيدر ةهيييطومو قصي ١

 ءل ابلاعحاك ل يمي ابا ته روحد نب حاشسس طعخ ا « يمال ار هس ابعن طوب ١ «ال اه
 طاجن هى نوح احلا سل دبعولإ ) نيرا هلركذس اهو ١ اند اباعنسس العرالا !لرن انا
 بي اعزع لع را سجن «زعلذ و م زك از نوت نب هما ل نع بع نم عراب « الاخ هع زس|ر كب بوح 0:1 ذ يأن ديس 6ي اقم #١ لمعت !« اريل انا ى هرم رم اضم ر

 تاز اردطمز اهو نول ندا ارا ومين انعاش لان [زمر صح ديس ١ تانك لت (
 : 0 و ل حصد ّ 0 يس ال م ادام هحب مج زا ملا صلي تل عس طر منف ل صار ترد الس واسر لح اءا 0 2-0 ا لا ا ا

 انردرل 'م انعزب # (كسءداانم مثهت رك (هلرعط حلول ادهزن هرم «<يلران دل العوم
 ميا الز ا تراسل انا يل ل ورم وس ان لاط هيف |(لرسإ انابدزم رو 10

 همل انزع :!ا دهر درحأ] ات ايد نميرل ملص ل دن عر امل كار اذ ل ان مطفع) الذ و ايس نابسج] (- لع مرت م نادسايدس صاير سيال دعس «انصوير ير
 رس لنك © ن اسس درسالا « بحزب زر لس ( نفس زب ديرب وو ١ ل عج تاون نالوا. سس. صرب اند مهن ور دور ءاسس د

 رم نال لميس ١الب اب جبل ناريس اي يلمتل !لسرب ثعذس الار ادرس ازعل عر
 ا او"( ) وسعر يد ان تنام اه! لم 2 عع
 فاو ءانرو هيلز زع مرور تكن خل الزي عسر بهدم هادم كس لص عضل
 بص اعز تارا اح انو اع ريسافمم تا امم راجل رع لاس اىاعمس اذار
 بدرا. ان ظاودرر راروك اب ١ ان ارره امن رطب رسال اون و روعي لما رمكعد هع ] هس اج ان
 وعسل ل يروي نب كس لزم رك سس امل اري ١6 [ل ان ل نا هبل ر ها اضر ملون امر حا

 امي ساديكرع عاع راسك دج سول ل ال يمس ١ « لرسم ١ درب ني لكس سس
 لل ل رمد رع ر اصر هيلع سار نيب وسر هس تا رحت هيب رع مرهزب لرد هد لج يا
 . بصرك ل د الف هتشيرد او ادام ين عّمنتس اوم رم راو ««جرل نق ل اي الد اخسرم دا
 و ان (!ين احماارع رب 6 ممالا ساما اري 16 طلاخلابا فرب ايا ا احا مهلا مرن مال [لثح ىللو ان يمك رحط اذار لمد رم عرمرم حرموا

 لج اس( لا ءالسن يلعن ادرل د ىلاس يف تال اك ملح اه ارم لري انف ينارع كرا لاح
 00 ا ار ' مر ارتب رحررع سال 6 ل اضرب اح ' باجل قمن زمحلا أجي ص
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 60 اسسال ْي فرماهتبا ا عيب م ارلاولا تاق ءاهل ا نولحر ا راش د ما
 ه٠ مم ص

 - ضاوي تحل عادل هددر بفصل أو 5 ' وع موب ا هسمسلز ا

 يم لن سد « دارت هضصَخر و مخ لجل ادع ' 5 ل تي” 2-6 0

 رسدل اكل ان نري نع عرب فب هيب بج يسمح دي لم هن يبل م ل نع د سهلا
 1171011111 1 1 حا فاز ا 0 هيبه سا ام

 كدمات كع جحا زامل ةزط امعإلا منوم الد ا يطيل ا

 طمس تالرسدل () 6 ني رن نعل ازع حلل سوت خللا مهر .

 اهي ا ايرسع ام هيل رس اطير خخ لح سا سل بيحس لمرلل هتك
 كاسرمهي وش دل بت ىت ديحا يب لاولح ال أ مه ب حد ايس « طف احلا هسا ميم ويب | اير تحل

 د ا ا ب
 نأ مكى نيف[ نس رب وب ' ' اهل ١ يي __-حو واش لد اء اصم كركم رز جلي نيارلص

 زم نر اياود كلا 6 كم وباس دل نيلحر رج نسخ از دملطل اممم / ساهر م 5

 دم“ يوما بزرع )رسال نع عضو أزع هّوعجر ب هيرع عا 0 يطسإ لل ” نط خيبر ام (
 رع ماطر ديوب كر أدع عرج [لْس ملم اب اسس يزعم ب هيلع هصليل مدل رسصبر لت«

 ب ضي نال ل ر ملأ ءرصلاو هن لع حاس دس دو قوس لم ريم
 ه6 نأ مهئار رمش وي اءاسرى ا كلاود لاو رَمنلرل مضر اني دم ٠ انعم ب ىت

 ا لكي لرزملا ا
 « اسال او روص اكن الاعوام هر انسان عل

 رح ءسا]وسرم نا مصر بلع ا تنارل ياي رده ممن ناك راف املا تبرر هك

 ترحالر در مي اتر رم اصبر رعزم موو سيزءلزع هيدي وادي مه. تل لع

 .سرعمل اره لع سكلاوي | ١ بحار وشل 1م, يع كندحل ا هب

 ا 4 ضع () درع درك «يحتن انس نيم نس رد كس م رجب سسك 1

 سان اعررررو روسل اهرابز سمج لا را مع ساو رن لن" هوس.ارف مجرب شرم ر اند ع

 يرحل د اون ملم لأ ,تاعزفش فاطدبر ءدءد دع ني
 روبن !|رر وز ال ام يلع هس "لعل |زع طارش علو ارح راشد دو تامل

 باد 2_0 يل سطر 'ابرحف اير در مزعل او ريس استر ل ١ ) دس رت بو

 زرتتالوا درو مواز رن ليعلا 20 وا ميال 2 ب م

 ظ ابن ىيريسأ موك مح ةرم سب وب امامل رعبا يرحل مت ] هير اني حكت رع

 كوبي نيس ساو ديد رو اشم هنيدي
 بمص ير امس ' و لماع |ز سس نحو منا سوو ايم حل عل دي

 0 يضر نيس دوت رده 9 ل يي

 . 40 موب عش أو ف اردر ار سو يلم سيل وس نا هبي رع ةيطرب ىن المت هلم لس يدك
  هاللسرو رب _ شةمااب رب ماهيب و ادد ليمن مده اطل اهئ كر را
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 رب بوتس (يبادولد مون كرولا كساس |« مع يسرح اهلاوي الك
 زوو راهخت .لدعس نمل وحرف كر مر رج اع ريك ديمه بابا ا إسم :هيعس رع
 لاب كراج لهل و هيل هللا رس راه رسح طفح ان ركومل ارسم و 4 000

 يملي ارم لوما دحا هنأ طس مشع نع برطجر خه ددح: هاظإ غول:
 بسب تاس فرس لك رمادا يب ع ) «رافصن اديب هاه راديو رو نيل
 ربءادرربغل يفملطإر ا هيلم هسا ل دي ! ملال بح اني أ ع
 47 0 ار ب حو لوي ويعود هنهايكو م هارب لب سر ينافي ا انعم ر

 بسلا مرج جل يزعم( دك ميل وسمع « كلارك دما درطكوب رجس
 دواي امل 'نيباممل 4 ل ايم | (راهسا ' دي مرح ناري جاب
 0 سشاطع يس ارب اطع تصل عر حايل معسل ايلوس يد
 ترد عل ائان سارت رو عساي باهسادعسيك لم مردات اد ياس

 لوسي كركم زن ( نيو د تن[ سزااجبال اهل ضي وتاب ا
 ال انو ابسإلا الع لير جوب ار حت اد ارع طم اجه | عدلي موي | أرب سل يلي

 جلع ياه اناهجر لو ني ساد زيكو ليش اك اظفاح ا عرس نسخ ا لعوب
 درس ايل ب نع ريك ترم اهئزي حام عدل أرب جودعي « لر املا نس دم «يعبصمل ارث ايها

 ب مدح عوع د يني شرحا عيل انهو ليصل أ 3 تيما طم لبسو هيلع سمت ل(
 ده خو زعوسيز ار يام داجيرل نم ميل أبحازاك هس ادان رب دهو اذار ا مارا

 0 رافهشسال] رايمز الا ايحإل ا يده زاد ابن الاسم رز 'لعا عورتا
 تلج م رطا درر ادع بر امرحربا راقص سدس نوي اسوس

 اطرد هلساراءرس عر انه: ميش ا دزانبز مودم [ر ثمر اكركو ساده بكي نما« فيلم

 ماسر اول ىصصعر يزود 2201111 ارسم امش س ار
 1 دب !ةيلع دز عيله هنري مي حز زم أر ]ل اذ عمررع ين اع ا ريدم

 لابس او !( ربل (6 مالسل هيلع رار بلع عش نوف الربسم م اذار
 ير 2 ا ا عقيل يقاتل !بحالدبسلا ا« راد ةريجج رو

 يي لا 21 زب 31ج رحب ويصل كيب داع ماد اوشل) ايبا يكول 3
 يس ف يئن ارك لاس ارت ب ءامح الازم ل حر تاك رع اهلا سر ماي ايررصس
 5و صنم هسازواهنو كس رع ساحر ر [ستح د سس [ر اعمر سب ان اسامي ذو

 ب ثني ر 0 دسم ا لجر اهني ا امسالع ةهرهزعرل بال

 تلف ر اني ازص [نهارنان اهطو ا ام تلكير دره جر بص اناجا مي انا اسم 375
 ي تارمرل !لاقرعامو ن لداع 0 انوه ترم لك وفاق مياس
 مقا زن ديسيعلا منا روبب يرن اي لام كل دددرم اين انتل 6 ارعع نسل

 - تهانينا زمإر مل رسم وهل يع يسحب ,ه يرد | امري يءارعا«ر و1
 كانا عملا تك انرل هيدمعل ا عشا ٌبار لذن بل اوت رائسل ي مجرار بمب
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 7 منج و لا دحر ان مركك رش ”ىابطا لع اس اوس لل ١

 هي ميلاد نرخ د نير لطرل اكن: عج عام هان رجل ارعر ار 1غ ءاأ نشا
 ا رمل 6 0 2
 مه رع هب ئه رللا يءالع 2 ١ / تضخ سلمه مك لدبكوو

 ديب رو 1 دال شر روي مام عميس 0 :

 ا د هكر لم خور رف هس لات تاره بسب تريب
 ل اس واول كده تير لزابعاو الس قرم ظنا هنت اهمها
 ” عوير حب ينم 0 رايزب نرحل يل بات 'ام وار ءالل ال اي مابها جو
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 يدرر ءانعه و بي ساسي اذ !كيرريإ امهر د د اهلا ملحم !عمبل ام رع ى ٠ع

 لص يم هيا ؟جازم كاني يعم بيرام

 بضحإاو ىف

 نا عزيزا ل كيندر

 ان يش يار تحل كيت
 1-0 ١

 101 ا انكرعرس هانز 17 ظ

7 0 2 
 1 اخ اعل هٍِ

 ا ا . 0 0 5
 اعطال مكي هادو ب ينيبممل ] (رصسب زكي نوب

 يلع تالشل أرحب ل 0

 18 امه هنزنلم
 هسديشو يب لير رصنس ( كرمي زم مجارو (١ وسل اه ا دحسبوب اني __صلالسراو

 1 اورو
 7 و
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 0 اع تلاع هز خانم يعن مدي اوت زوار

 م 0 رب ان سم اراع) ' عيطسور ١ أخ ع يك .برجم نحول فلغررطعف ب دم حرب
 كوذعل ادرار تيسح ارك سح اب 1 ان حل ارا ع: مح 017 ات.

 9 " ر ةهناز وبس يدع سا ا( يسوع (ثاهز سارمك ين" ا
 رم ع ازأو براستل ىف رس امس عي اضن هان الا مجتمع ٠ نع تبا
 7 0 اهلاوجرل راسل امم ليه |و ]نم هان مدار !تلم اك ض اا

 فرهإتك وا (رازملا تادببرره بلدصوا «لاك يرسزيكد نامل سارعو ام #ح
 0 عرجر ا١4 نمو وود ريفا ماسح“
 0 اطسسا ام لرمط ٌمدمل ب سازانر اهيس نبراس ١ لات ايمن ةسايام
 ' ماو كل ياش ابيب ا اسر لستر
 0 الصمم أملس مرسم (بتميفتسي

 22 ناطبمل ناد ل لل ببان عب 2 ا هامل

 ناعم از 0 قهرا نكس يع جي
 ري وك ع عار عزي ناي سرع هبرهبكر دهب ( لراسل 0 م (س رونا زر 47

 فاعض ذر انا ايف اكمل اربع سا طم امرا عسسل مص لع سالما رس
 فرسفملا دراقلل جرم ابم فس ا هزالا بت لرلس 2 0
 مكرل) هال كر هداجإ رراززد ارم اديب '(ب هر سا 06م

 006 ابرج أل سالما |« هد ضار ربعل رام زم رح )رع م"
 درذن 1 كر ا ْ
 كر ايعزحل) اربع ياا ٠ خلو ماي طم الا:سا نمل( ولج ساةوس

 7 لسحر /د نيرو ندد اج يذاع ارومول ارم الل تزيل رم اغلا رلق للم مارت
 تلال ازهر درع ارممل 'سناإ از هسمسن دا ا امس ا اع

 سال جسإل لع اهانمم يل امو تاي هده تلرشملااع [ككذ اموحبو شل اك تدر د
 ل ل ف .يعلار ءملاحلاو هسرعالو هبراقن ال رعاخا ر طنب أ لعام !ناوز' واوا ارب
 ا نئجلانتار 2 درسا عزل كدت فذ شي مظفاطسب »دج
 0 دانك قل سسحلا انحنشما و 22 ينيب ناكر اعمل 'هيبمري ميكر محامى ا ديو هلع
 1 ناد عيستس اكن ارجسو هيلع سل اي سن ررماعبلج ظلع ازيد ان ١ درفت ١ «ومل ا (/اب تلزن امل اذ شامر كس مدفن درر و مال عل« زعجلا مرنم ع
 100 هج هدرب يلعن ماحصل امل

 هبي نابمس وملح نايجو ماي مئيع نضل وب هسل ربع 6 اوف همص١
 نك احب داي " ربرجا ريجسرلا ا( اهيل اوسع ضديع رو ' ابحر ع
 هذا سحور ضال ع درك هو |: ميس ناين «رابجلا دم 4 ملا عمار كغ

 ريل رانال نع سإ] هبل] سر رعي رئيدن بايو ايلعتسملا نبيع د حام

 هل ر 1
 ١7
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 هاج
ر باق وع نحمل ابن .٠" انس فورالا# يحارتامن ال مزار

 اي ارم و

 م ا اذن يحرس اهلا لعم فشلا اب ع رام تهدرا اني لح نك 2

فر مَ. ب انيك دب ادد اندرو
 ب ةمالوسر ب ايان اسا

 و يلع

 كرس اص نيل تم لم راو 0
 ار سدر صحب

دن_طلحابأو و! ملحم هيلع فيي: | امس
 0 بدن سرب لاَ

 لزرع كب ح - اين مازمرج ههلز لل 6 هس ناو: لرسم
 ا 0 00 هيب < مدس ءئ ان! ضارب رادع اذ اتم تيد اهيا!( نمعا

 ْ تديلع د كيد وس مز هب السلا امعيرطن [يصرا ليي ادار ' في تمن ام
 ُ 1 حا امان ء برن اوع طهمدا وسر ب اطنخ ىرع

 جلا (ام نزلا 7 ترون رذاذ يش امارلع از اذن رز ها ار هم ا

 ليك « طراخا هاوعوب نري حتر بال ززيل وا ررعر كروم يد
1 

 كري مك نسخ فرج اراش ردع من ايس كابالا« يطل /
 اع علف

وسر ينحت ل بانيو ل تسري د.
 د يلع سال ةسا ا

 رامهيمر م تا 2 19و عال ب

يدر ما داو ١ اكو انكيرخ ”لمفلمو يام( 1
 ري ساد مم 

.. دا ادد لاردعإل اسال( د
 هيو دامو ب 

 ءاررر كريما ع < يف كرولا « 0
 فارع

 در لا ا مر ١6 ميمميزب رخام اربع هيا لع ان _حا ١ بنس

 20 ا وعاو ي ال  ق ا
 7 د تالا مديت الرع. وسرد ام: ايميرع هد اند اي اف

 6 0 يلع سله ةمبا ]رس رن ايلا تنام رت 1

 ساس 0 الا ومناهمعرب ا < تعا همرل تكررمب

لاو ١انر___ حلو ٌعمس رمعب وهشل معرس
 2 كفار رسما وأ نمت !لّمع لزب 

س رن 16 أمها امهم 4 ةتاييدا 0 هزار ار وا ر
 تب ليسا هيرف

 ىلا ا اا 1 0 ا جزع مالح ليوسف رع رطح ى

0 1 
 فم لَم يلم سازمرد

 سس 12 0 0

 3 1 نك
 ياقلبي

سارت اان ازرار عبدو رمل !( نست «مييراور
 اذان ذاق لع 

 نحمر دار نايل نايم د ل د د م دن ل اهيا رضن 0 رع مل دع

 كلم ناخروطكةرساميدلم ايوه اطر امم ايدج ش اناارئعت ف
 رد امارات لرتنل !]هار تان تسلا < 0 7  اليلكي مرهيذم سيم
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 كم
 5 تارا ام ابحت ال كون ده ياخ ياولنمتم الإ : اصر تاو يف اوت

 00 ل 6و 0 لةسست الل وعن

 مسواا ام ملا لا را درت تطءادإل اونمارغ 14 اب بق ذم 7

 رح ا اء ع ١4 ياعسل اديه ابجي ل عر رو سب 6 3
 0 ا ند افضل هه رهب ب ميم

! الر )دهجب اسعار معي_زف مد
مهيا' اس مم اال مات اياب دعا كر لم 

 هدأ لع ا

 5 الماز) اا ذم مالسالا لان ترملج ال 'كانب الب تاس 1

 عسيري رش الاسر ٠ اكز 'نكوب و ىلهل يضل بيير سر اه ار هسافلاطلا الر نس
 لب تاعك هج اما ري ز ارالقممالسا عمل ذل شمزم ظ
 0 : ماوعابكم 0

 ىف رد عجوز عر رع ا د 6انرادمب

 ديكاسسالو 1 تبديشو 0-5 /. مدارس وال اند رس( تتر كا

 تسد طيبا طم نيك يي تامر كس اي ازغ الز ( ايلوب اهبسوب أم

 / مم ارغتساهإل مى 0 ل رار متن زاكرشم اهثد ةيانخست#

 ا ل اقمحتس ان كامو ك زد اهرشمز د هببإ
0 

 يل ياي مناسك دا( يش (برزس و الارلرا مرام
 ا ار اهيثم هه درر الو سم ممر اكرشس اهقد هبوب الت يبالحر تميس ع
 بج لا اوزحسيل وسان 'ديجر اك امشلزد سم هيلع ضي يما تدع «هييال عربا

 ليس اك ا ا امري اس حجما طعب رع ناك رو
 (عظ سا موعبزب شرف اير دوعزم يرح راين اب نفس ودب عجب هسادبب ١

 د الاد ساري عبحاف ماس رمل كر ضب ليل اس ب اطار عزم
 مل بش لم ار لأ دوس عرش الا يبوس اهنا مع لان سوما م! اللام لرش

 ا مجرم دوار ©« ناراسمغ | هع دا ل نسلاو ١ اريسففو

 هدايوع م27 يبق ب هجر لافت ر يمس ني نصنْرم بيح

 لع حش البن تمجلعل اس د يضرم لول ليم مر دريد سعنس يف مدين

 وار دهم نايس مامن ياا نايمز رو اري رع 3 يووم دولج اي عيولطر

 بلع ةلعي اب سزم يبس هلام خلوي سوبا وسل 4 لوو اهزمجل امر

 خس عر ليزي ناز نشرت داوس 0 اوصل
 0 دازارس ا( ا مي اجا بزدا (َرِيمالا 0

 ل ل نمراهصوب اذ مكر

 قلد زم ياس ماسرع سيو سرد لنل نفك “ رنسو 8
 اسرمالا ىحالز »ولم هبل عي ناك زفادرجس يلازم فهر يس

 درادرب 6 ©لرربرىكو فيك اب #حل دون ال
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 4 ب 207 اننا ؟رسو عرب كلر اهلنا«
 م مأمن تريح دا امموع / ىعحاقايدال ادم امهرك الان

 باديس وادع نايمزم لاس رعزاس ع داب دل“ ' أد هييرجإلا عازر م راك

 رس اهوسومرب ١ ل «ئ عن ىلا لاهو تاخرم ن هايم: باطتم ١ فرم --4يهاره هل
 : هاد رعب ددع الل انو ايلد) ردعرماريما داو ب ندع :هيالرف و مجال

 هيلي ام ساد يسوبري ( 6 يع رمل !لر ب الساز] من مس مارتين 'ررطصب املول مدح
 اخد طيس الو س اع ان اذا ميس ال مل ضل ما لأ ترا لن تك
 مم اضمل اسذ اس اه يف ليلي انلَو مم هحرحات سل 00
 او الحل لري انس < سرادرب كلاس 77 ل ضنك
 14 د يبا هوم لسن مهس هس ل

 0 امويحرح مري يع ل كر مازخ لزاصوممت امك م
 لح (ى د يي زم ادام 0 مو وه

 00 فن د بمحل ازع رو (نرامعوج يلع نشأ رف امانا
 9 مسيل مدع اراخد ار مهاعال)كحلومو ماي الاف باطنخإ ازيرع ل ل لدحلا راين

 دال اعزم لان نار حالا رج ى سس عر ايبررو م
 سا نو هال مدي عجن ليوا ه د تر :هبضلو | اهي د ان ور رس

 مدس ل ليسو( فوز | م ار ت2 سس اهم تر انزحار
 نب در كبسد يوك يت مسيل ئأادح مراحب ريح بع د ( اروي كيلا اها نبا

 فاقت !لوتيزط اناني نعنع بيرل دم ن امهم يرلا هساد وز ةررعزب بود وا

 هتلر دنع“ اان سف ارباب لاوس مالي اهل ع يسوم ا تحاتس
 رسل نم ادد رب ازع ماير ع يلع ملا ميه لل نايوبس «ز سمره (رعس نياتملا :

 مأ ديد كاتس مروج مب + ناعالا]) مسير يسرا اك اكد مدد منعم
 «رع هلت اكرم ءاز وسوي تك رح / مسلم و عمم اللات اج ماا

 كداب راع طوي مكرم ور لع ب >1 ودا هم رطب اط انهن ىلو مراع /ر دي

 7 ل6 عهمهبيفازع م: راخوءازع ئادانى ركع بم لرار ماه 0
 2 دم لرتات نا ارسل مالم ١ لع لرجل اعلن ينم هس كبار سر

 تارعولا جب راس اماغوي : دي ءير كرموز نو دارانربر
 09 حو نا ا

 ا 0 ا 7 نا تاخرت ل دلاربو

 0 0 د 0 بور ا 0
 7-5 | الم وعز اداه وا اعاتب داي نراجع



 ظ ٠

 كشر فيز هزم فتنس دواد امعير همجز ا هلر مي يسحب ارنا ءاناثف لير نا

فقر اره علوم بس 6 3ولرو ١ © بيجر سو ءزمح وم مرسأ 410 ٍ زا« 2
 ل

5 ' احر وكرت لسد هرعال اجرسز ملا ار ويارد ليحل 6 جو لزوم 3
 

 4| ر مى[ يم مصحوب ا م_#حإ ةها اتاك با ظل رف ايم هيت رز

 ( ل ابو اسلي اطهزو ننس سخط رن سنريبم نر ايها رو بر. اياها !مسا ريم رب |

 1 ع م ب ديجي

 ةملطوفتكلا ا معاج ححاماللا ا
 ب و 3و أايرع 3

 3 5 العن عما دمع ب (يط زن مسيري رع ا به رز وح ردح ا رعي عي حي نامس

 تل ضع ل[ رجب ارب ل تلت بطئ سارعت 3 عجزا عع در

 0 ذهاب هر رث عز عمل ر دهم مومن نا لصنع 3

را بلع اشيل وحر ماذكر لعامل اهل ثو و
 رز الى اهلا دج رون مص

 1 تس ىن رار مم اعل اني معد ايلا اهميوب |!

 . 20 ل ْ 2
 فجعل اد وهن اح زج ساد 4

 35 مرح نكت فام

 يد دا عل رمان نك تولع
 33 مع جو

 الشغل يرمو اي اي لو 22 اعاد مسير 7 ٠

 0 دال ونمو خاص تنادبع « كريس ند ام ول تلمع: روك هسايموي ©

 باج خرت رك اصنأل افون ارامي حل ان زي هزي رحب دحر وس

 مصعب رحيصا املا امر هعمش مس ايارازبوهسم ير عر جسر يلع سال ثيزر
 لتر نبت 0 مث اءادهعي د لج عض ميكن راب عير ومس( ع

 0 همي د عيل د : هس مير ها يلح طراد

 0 هد مهدلهب دبإ عجل ا ا

 هكر سر لحب يل دلك اذ اناول برع ل كعب هى اصلرعد يأ ارك م دوم !ةماوتر ع ار 0
 تاو انس يمس ع تدرك ها ا

 هئير تاكد اورو

 زي . هدد كرفس لما لاه لقد ناك! و اسال سرب - رمان اعز امد
 هم يا قبه 1

 7-7 يح! اعصن | زخدرب رك هحامجمر ب١ ءاطتالا ساد صون

 نازل ارا ساهر عزعطب استر ضل امص زم يشر ريوس © قر زن
 ايلا اا وع اموسل !ةراعا رموز فل أي 0

 مهن نك عب رق سير وح م الوساوس د ومس ال هجن وب ا

 مف مال مهب مد يصحب ل هدرالر مه تسلط اوس ير ا

 ا ار 4 ا 0-2 أ اثاوس فن راب

 كاع دال |هرعز بل عن اه لفقر أن! ّمرذمل ار
 لا طءاتسحرم تب مع

 ْ نلت
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 ببرلين يام ينتحل اف نإ وسان عليل » ل
 9 ترو تتيويأ الزل ( مهبل ب مهنع 6 ء انمرز هروب اها حاحا هيل يمي

 هيوم ندب ١ : سل كم. مي

 ب تنافي ]اري هاه مين رو نرسل اراد تدلل د

ش4 جلا هموم ل يالا دم روق اذ نارك لود عساس ءاهرجل ارجل ديبع طمع رقد ' نال ١ (يحاةفسدب
 دكان دج 

 هيداررم رع العز هيس از, مس ام ال4١ لضرب نع «ر يح ساعي جوك فرم نأ ع «

 دا اناا زازم واقر هز سدوم هاا سد ل «سبر
 ساييعرواوب اع انمار ال )ل ا هتارع رض

 فما طلال تا[ اهلا مهرلاوب ' «تاهسيرسملا ©! هناي ادعي

 5 دابق كيا رحدل ف 0 عمري ع زاحي عشب اي دهر

اصنع ا اراض اشد نإ
 + إل ايمصبب ١ ل انا "رج ب 

 ىلا درو ار ال رت ١ لل ١

 ليلا« لد مهب يسد رب 4 بس! اكو” يو ادري ٠) اند 000

 تيد لات ان سو هيلع سا يش ار اهرغو نمر اعمال نم ينم تاني د برم ني حدا
 01 انرميشا افلا رقد زر رز زل ) أم رز اطلس وسع رادر |ام نعش ناطن سار

 ل بارد سمعو ره طز اورس تاع كرد دوادولا < تادزمر وب ! لامير ار ور
 «رطم وب 4 ايم ١ |[نيش ليو رهسا 0

 2 ا 00 ال مبوبا رسيس
 ؟ | مس درب نع لي 212 جب يلا ل ل ابار ملاع]

 مل بيارتم 0 هيركإ لمعلا ل نيرسحل ول رح بسسحم ندب ىديزعجو ارقام
 روس ايررل اهنا (انرسرب فاسو اهيزهونم دس ويوس (ن ايعسررب بوح (

 محرر مو روث و ما اطلسا ابان ازم لاذت هسضن ف دديوق صر اه هش يكل ان هداج
 هاما نمل لاراب و انادبيجا ير ل ر طع !) اسئاابحر اعد ا بشل !معر انلغم ١
 هو زسكا6 برقي دهس اس و ل تضل ويسوخ رصد يس لا ريب

 اد را مهيكادوف ساري برو ب يح ايو درب اج لعب جي زن نيج اد رع اس اب لفن هر(

 تر رجع ر مرسم ناطلسل !ب ْ باننانيوام ملغم دوف عرعمسا ادررل وباي احلا

 0 0-2 1 م ضنحكن اهلل وعملك اراعتس ا

 نانا هس اول ا ا 1
 ف دراباما 0 ات تالا 1 امس اطلس اباوع ١ ردو

 رهط ليم امك حالزاكرا ركينك :, 2



 هيلا 1 ا نر رش رم

 للك كسر انزع داوم ا كي "يبل رسام ليس اير هللا عوز وم

 2 ناهز اوه كروم (مبو_طحئن اطل ل لبا ناهي يلم

 هب لس < اح وعكس لك مم < روعي ناك امنا وب! « ]نر امل ] ىدامبعو 1 ا كاع

 هاا تلح هين دس ردي اهم وم تسوي ريع رس ا يسر يدع

 3 ار محو دل رست المان سر زوج ام اتطرسجرى 50
 مارنامل) ايخخاطط لميس الركام ن اد في كررمف الر اير ناديا

 كر ا / يك (] مجيعز ريا ([نلر عسا لعاس_تتىتر

 اما اشو سرس ار سيمت الملا ارامنانت نادل ١ ب باوب (لكرل درهمم مال اهل رمل اع

 اهوا 6ىاممل همد |ممهكربب ] مدان احا هن هربا (ري_ حالتي رزرإب 07
 كرا هيك

 ١ » لفل اند اومام ولي ل زوو اوم و لاما ام ل يل تاس يب زعم ا
 بحل فرص اميز وقير م رود هترصمش رسال الك [ر دل هرم ارما] برب ال ام بارع
 | /لع ممر ان باهي رل | دبع زن موك دمع '6 لمد ا سادي رت ن امنع اما ملام نيو
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 و ذاب ايمل تقف هلم ءامئ يسع ان مْ دهرز نارى حا اكل 6 اميمبر رز اس

 سدح رده كول امي يل ركل ها هعنل ةكال بس تلو ترم لام يعصر
 0 هد المفر هالك بع حاز لامك جمينمس لس



 و

 0 وكلا هجر 0

 ان رج ةمز ودرس اه اا در يكدر نا ا ل 00
 لتر حسارناك ادا حار دا نم وفم اسلم رلاهزم علل ةوه طلو ريك اءا تءلمزل يدم اول

 هل الخ ان ريم اذ رد همز يجد اه م مهدد ارب ممم هرم اهيل ازرع كر اهيل ممر

 ل اهرمريز ارو تروي امروعل لن ان ال« با توا

 0 دلم الكانسل اليد زمر: نيا يلا
 ممل 72 ساديمو اهي___دل

 ظ 2 البل ام ماعسا وعر عز ردا اطرطزم نارئامس ل انو ارح" (ل ين اممم بر
 0 ارك ١ا؟فكشطررارس هدر رو هماصرا ا  اعرفاوبرم

 "وري يل يمسالأل يري ابوس [- تاس ادخض ل هع
 1 رس در اهحالطم اهم ترحل انور ازعوس «لاعزجر ١6لاف 0

 | ”واسإ يارسول كم وفحر مجندج اب اوعسل هس ةغارر مل انهرت اد از اكلم

 ندي طيل دب هنازبعإرم مس يت هي

 2 سا صخب عل رع بتال نول هكر 1س

 ل 0 لاه عرب ءمحا ©'لذُم بررسعن
 تارا اييببت ديوعتا لضم يد رحب قرارت اكاضلوب تح ا

 0 نحيط اننا عع م لعل رت نالو ءراع هام طين 0
 5 هيا ل ( لاح وس لن سم هز اذ كوخ لكني ل انس

 وسير بيرام دل لام هس رع تالكرت ره بسم لاوممم لام طر مسد 0
 لوح ريان لوح ول اهل ١ عا موه رج مل ا مند اجرح 2

 رك يسامعل )اذ رذهاز بدئ اهبل اوب) (لام ظ امل امهلمبعوي ١ انرأ__مد

 م ل ايد هرجيف طم يولع قري اوبتما هرب سس نب لس كت
 هيلي نا روومت از كم سايار داوعب رميلم أ ل رسب بل رع يبا رع
 لكتسل اهم كلير ارح هدر هسا! دخت ر هع ادلإ شه ارز 'د هيئ ارك اجر اوس راد

 37 تنس |زلرص م طازم سم ار دوحت لن اخاه ت ين رلاقاز]

 كس ليتل لير ةرامر احرره# «لاع جان بح اح عال اميحاتن كوب : ١١

 بميلازيأ ادرس رجلا عرامخلا “لع رَي هكون ياماها راهنكي رت زهسر
 هع هلا سس ربا اصل طاش ند :لكريشن دركي اوس اراه اج طن

 ينو لاعبان ب( وسر تل ولا 4اَن نكس لس هكون نيسح ا «لاه لذ ١
 ل” حمار امس ليم :رالافو هيب نع ثدعدمسب مكس اد رولد نيل عم

 2 نقص ررمسل ابكر ادريس ارا احلاررسل 'هحرز اًماَسَكل !امان

لع هسا لزج لم مهجر هببع مكى ل يعمس لع دي لاك نفكر سرع (لام
 هلل مو ءي

 تب ره هكر دما وعن لا يوي تع ا 6 ١ل انعام ا هسابسوب |(. احل



 ظ 5
 زوم رجس لسع ذو ا« اييسلمر اي يسرا لا ل
 0 ةلو ليهم ا ا ال هان مجبو ) (ل اك هننخ كبلز ا<يردا
 رد عساول [كسملا هسا 000 هيلع ساه فسم أ نسب اني تي شادبجرب عقار

 ا وو هني يو | و ىسلم +4 اج بزعل يمالبررم سور

 لع رك كل اذ 1 ا ل

 ل "رك يل سم (لامز سس رجب 4 قار بزي تسحلاعب از بس حا هاو عمري زاهر

 مذ اليس العر تكابر عراسزب خس اه اه . عسارو م (لان ير بداح راف[ سي عقم
 داوم أسمك ع ءاجرع لكم يار ار :[سنر) اصراك مح اص مهو رس' تنال طلسم ١
 محمول امتع ردا عساو: راها حال هين مر تشب ارى احطسم طل لاب

 ب برنو ازين ا موحد ضو )(لاع ظنا وادم دما ١60 هيام
 صياد ل ةديل سر زا مودي هيلع يوسي م هب نب اسوا اهي امع (ل اري سل ايس
 هع مب تاهت زم لوم زجل مولا ب ريم هند 157 نود هيطولع رمز اذ
 ”دسضيمارار يرينا د١ قيشهزتا ا ب اراه[ وهام ير 2

 اسلا بر نار اجلس 2 اجار راسو يح يمال ناهس واللا نر

 ا الار يون ياو هداني ناو الإ 1 ل ١ سميع
 . ام ءيبرصمب لول ادر احلا و هاه ور نم 02

 ا سيل جريل رسر لا هّنر ريس با أو م يدر اجإ اء ماعمتس
 ا, اب قومد سالم هل كري! ام انو لزم يطمع ع دي 2

 درلوخ اره ل ؤسلار اد اًبْراَمَح ككل امار رو بن |وعد م دال [وهورارم ىح
 كل اراك : ساو سري انلكر اك ام لع ا ةدحاور لل اد ملسا
 لملم افحص مرب] و اطم ل نايثعو مل ادبد ب ديوس ان ايس يرشلا اريمت

 ل 0 ا(. __ل ل طصلوو عزا ودرزم طامن ال اهد فمع /در + مد 2 ١

 بردك !وهد يجيسأ (ل اديصم اوسع «لادع اقل ] بيرس درج س هساديمر كوب
 هيعمل اهيل ء وكر اد حام رسل رسب لل ام عبر / هي لم عرين ىلع اي
 ومحب عن دنؤي ع اراد هنرشس كلن ارصَتصو ءروسس لراو ٍهيسس تامل

 امس غرس 6 لام بمن ناهس هاو ل (ل ( طيز هد امس ناس ام 1 1 لنآ 12 © دوما/ر 621 هيلرسم هب اجرت لاس منر امره
 عرار از نر سمر ان له نارك همز ره از مليم اين ايسر دس ل ؛
 جام يصب لح رترال سب ى هرمي هم |سر سر تعسف ان «مااح ل١ ارفيحإل تن
 ومحب هك سل يسوي 16ل (م طن ذك او سساريموم ١ (رم تح اد هر ويس كتم ىد
 انامصاموي هانئ ان اراحانهت انْيمسمن ورك سايبع يان انك ل يلوح مار نب عماح را
 اليتيم عجن فن الام ار ابل انيس آت ا (هاكل ارسم تر هيللاو راروطاجا

 تذ هينعر اتللعش دحر يدرس رسيلا إي هر اك ارب © تفرط اذ لامن ء ان: عسسل دلع دل



 - الا
 اسمعو هيلع ساراك ا وسرز لان. كوه د زم[ هز اذ ” يئونام

 ا اس عبو ٠ لاهزاشر يسم ال١ اريل 0 نارا
 رام (سولحاتل ل اد ان نمي اهب بر يذس ( لان نكد ليضع (لاع وس ارسم ميلا:
 كد ديلا ا 0 «ماللقلل امم هاش خس هما رسام م و رع همهاهمع

 0 0 0 ن1 ري امى
 0 . هير ومس هنأ اساررا اه
 | ايم ادم ريب نسر لاَ :ر يس دس لكي ل

 دم انصب ا ةسضا نات « ارامل كيوي سايل اع رابع
 رخال انبي مه“ 6 ل يي اطيمغ ' كيب مسارب 0 ل هي طر هتبادقوي ! ايرر_لخل

يم ركل مهم نيس لاف ضرر كيل رولا منع 2 6لزريراروصس معا
 ملاغ لب ا ث

 سجال روبي لل بيضووو مز مبسو هيلع ساومرت !زع ورع ساره لغو اكد
 يس اطعم ورخام دي ان وذ عه ينارع دع انس عل يدر بش اعنمدس اكبر

 م/ احفيىسومو م < اس كب هس افرع ايضا وي 4 | ام زا ] بنادى ب ١

 نيام اعيشلا او اسال ياو ةافبلا اف
 نلخو وب از رسد ل(ل هر اجزجر

 سك 0 م 2 انس

 ا ١ تسلب ع هم اني 2 ليسا واللا

 لمع مكر ©« ل 6 اهيز 2 7 فره لانج إزب
 منيا كيسا سا ايزي لسيد <ل (ليمسس ل

 06 يك والعلل ءر 5 (2نلار ا تبن

 ا اهزجت ب ساربم (]ل اهناطتل إل مسحوب ' اني #ذحلا
 ل اهلل يي عسدادبع زعل دو لم هسلربل ئه رعرحا امس محورا لاب
 همن رم حس ارلر ارسلك كرس انا لك كد زيلع سافل مك أيءس ذعر
 هيعس «لاقر ال اربفرس امحل وب ١ را نام 020

 33 بحار هعدلو اهل انولريز عسر دز/ ادع لات“ 4 نوير :
 لمرر بلص ل سل حر اهلا ال نع

 جر كي اا فلس يف 0 لا او رل لعرر

 2 لكيسملا مع رإل ريع خ عج «لاؤوك سن زان نو بالو
 ملم هزل ف[ بويز ينحر ل تس نب نمل ايل احيباذسلا انا

 0 ثدن ل اهوار حس ويل هيلع مح اهريطبا وبر لعر ارجات
 قع شره ان معئلاوبيوس إى ادف ٠69 هنن د اظغأالا هفهبعو اب لاذ ىو

 ريال / ىحد
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 نير يل ”٠ واط لطم هبي اب ز امل مرجع نان لادم «ل عرس رك ا

 0 تال .» (ل اهراس لم ررعوب 1( .! زب حلاو 1ر_ بحت و تان يديإ
 000 بنهم إم لع ماءااسو از رجس ام رازر نا هع (ل تمل يسعد 1.
 2 تداريعوي لامر مصرى بك مانا مز امن ين“ 5 د »كر ا الم 1
 ل * ال 6 َ ل + مس اهيل ارحل ا_حاه دواد يي سا 00 نول اذ 41
 منة رسمتي اداز بحاصبدل تسل# عر 4 انلحز!- ىم
 نسر اهي لب دج ين دحل اةريسمب دداده مكر ول ا 4 لق اهل اهسانبم ع! ببعد
 تاس باس افزع دو فلعل يعي وسخلا |( ظرس ل انزل ل اءوحاسلا
 ٍِى ةدرع اندم مور ال ام د« يزعج رع نيل دس «لاو كرا وناد ردح كل «لشكا جرو
 المل سلام هبحلسم اعدل لا أول اه ارم مذ رم املا يرن
 كت ار ىبا حس ل ير هذا كريمي واتم داد ليرس مرمامار
 نو انزل هكر سس نافل لدول ايس اي عم
 ىو بشرا ىبر الاه ١ اًردرس الايسوحسري ١6 ل انكر ارحل ارشد
 17701 2 اذ ور نام رعا 6ز ايوب ل امزح ا« إل م هسادبم وب ١

 فال دوز اكو موفر رمت يظن | رع امد م يعد اد مدعي سر توجد بما اغيولصن
 ثلام مع لكحل وعل ز عام لامه تويت سوبر موه رز اهدار ان تمن ان
 لم كرر ايبا وزو ايام قيفر مارلوف اهيعز اجل اياز لك ناار

 تسل اه]يز اها سيور لمد لولب م سم ميغ[ ةيعل حس [ةلو تسمن
 7 ١ ”ةمتيأ# 1 ات عساه ارم اخ

 2220007 «عمحو اسح امردرما ارمل' اكمل ! الر ا
 تام «لام ل ل

 تاس احن دنعتديل اناعيب ى دس لاتسيو ضن (لاننهسن بس لويس

 ناس ايوادإر ال ام عسل رعب هو زع هلرمزم هل اسه رار ءاان
 ١از او هيلع هيلع ناضل ١و ىلع ءاز

 21 ادلة جدو )910 0
 تدر لل 2 .فيتجو اخاف طم لدر اره ا كيلا عاوز يل نع هر
 دم للا هلو مجاب ن اهم إلا« نابل ىيسح او اب بأخي موري ر
 تطول اميل ام جاسم بر سمل !ناد فيرس ليل عشب ثدي نب تسلا (
 را زامل سزم نوئسسل اروع ال ال ١ك اماهو ءالول ارق ل يبس .ترهزم اسهر
 ره س روب ١4 امر اح يا فصل امال ايف لبس
 خامعيب بك حار ويل همز رهلدزيسفأج م6 رجح د د! زر لس مكن بزب ال اهب عب
 مس لبوزس | «ًرلاه هس دما (ل اوم امن اروسحس رن يكرلوح 6 ان زمد رهط
 نان مثو يطع سدي سمه اهباد نيه ديأزع ذل انرشعالا 6 ارس ريب يسيعمر دن



وس وطعم هب
0 ه2 ا

نر 0
 م 

 0 معلا 2 ميسم ميما لس ءاعر فسمي ايجي ينحل اروي

ار تا ل ماك فلي دامب | «أ © كسلا ها
 بسأل ناس ردا 

فرخ 110101111 2 00
د المر اك ناريء وكرم خاسر ارهربمهر 

 نطو اعي

 0 ةاريم يرحا عصب تي هررسر ل ثيل روب تكيورعدع مي

 درر يهب (ا) هز تمس بعسل ل ؟/روم اررصس مرهه! ( لأكل اظزس مم هر أ
 0 2000 ناجي شب ازيدهد «لكيراىمل ابيب رجا (لاكن دين رولر

 يتلا ديمسر بريد (لاك ذب ريحا (لاد روصشر بركس هب أل 4 ليعمل اع اطيل 19 ْ

 يان وس لاف كلياودسل ! عضوا م ديعسي عزي ديهسرفمعسرب كلارا
 نرد 4 اسكس زي اد

 | دو هج مدعوم دهس !؟زسوب ناكر ل اقم ديل عا هيا سر
 حال .(رريلا دععازدول ناكر نم لاو ميل هذ دموسص فار وزانت نادم يذل ا رمل 0
 ا رهان اكرم ديل ارك هدأ يني طم مر رم

 تالرن ةعووسرب لب اع ار هل اءاررو هيض بير تكل اداكمر

 4 ل يا دس لا وب ال طنا اهسادبو |

 0 ءاع در ني ]عبو يكانزا_ مس "مس هنالروملاد مست ري مم

 ل و ما ميبلاو هسازسجت زم بلع تيا هيف وسر

 هبشرلع ارح !لكالر هيلع اثر مرمب قلد كوس ميطا ار اي ممل هم هنار ءكلرممونل اي

 20 ا طا ملا رمس لبي ناكرم ل ند هود امربو 0

 ' دع و! اه لن رك س هسسل دس رجا ل ١ 0 د يديكم مهعلا)

 هيرست و ب مة رس رن 7207 دك مشان امل

 ا متن دار ه2 لاف 0 ا عسي لايجللا

 0 ير امللجهح ا هدم يح نسكت ناك اد قدمو ابرد راكم ما

 بلكي ءاوانع هليلو موي ترث اج هلو سبل هيحري طخ اردسو | 721

0 
 0 ىدمار امجد اع ل ءزهن

0 0 

 دل ل وهيرماهزس سوم تاوجل لا ١ نابهيجي زب درعزم

 09م مرن مرعل لسه هيحعلا مطرد انههانس امر فيضي زر /

 رورو( اا ماطور. داس ادب ميلا يقر اسر
 ب هس ا هارب راو د 077 ا«ك,نمتس جرتزاو نت 17

82 00 
0 

 ١ رعبج لرملا هب اضحا سو سيم اددخ ولمس (ىاو ارل ماك مدجام ' مددرمام موطن مرر

 نرأ



 ناو حا
 م تابعا اطل لقط لرب اب تاهل تتم يصل عسر لا اور

 بسسس اول (٠ در 2 حمس ل ايدس 4 إل اقماع ست ١ هارب ةناعسع بردعي ©(

ل و اسرع مهيد اين منا . معز مكب ير هزاع الا
 

 اون مهل لكرتفسلا ذا يلعب ةعما ارسمر 00 شدي

 3 اسيا 6 0 دنا اكردطتإ عاش " 0

 هس بس جار ربل ابقس ب ترنعب هذ زيت اولا 0

 رار مهول اء انس مريسخ اهب هزي #أ#> ايم معدل ةإ رك يل

 0 0 اه بسبع ميجا رادع ده ازي ىلع يلع دلل دج 2 ا

يلع سليل يأ ربيرز اهل م يك لسبزع ديبكا ديزي ول ل
 200 

 80 دك و فاجر زد

 1 بام اء ل صير ادعز ىاذبيدت ار

لانا سرس هاوس مبعدمر لري
 ا يس يس ارب ارسل ك

 000 / يل ارك وحس اهيزهرعم « اناا يرد اب «روصس مج «ر افصل لهم
 جل يل طم مياس د خا ل 2 يررملسل اش انايلاتس ع ) لا

 جزلغب توبلا جيو عزل اه ارمولصلا مام راس اس لسجل نسل
 2 ايامه بي فاعل 2 اب 'هارر و هن لحد

 يريسا داري عوي اه | ك0 مد ل ص اميري ل اميل ام“

 ا 00 ب ا ا اةثباو طقم يي ماد

 عمر « يحارل ص رانا 8 اب امر _- لو و زم رع 270

 1 0 لهذي باعد ا نام 236 2 1 هنا تان م نا

 سس انل رس امر <وويلع مل ميار سراح ل اذ كر عس اهي امين

 ل مهدت ل ب ا

 ل تاسعا ؟ نو تاتسر سلاف( انهالت يرام
لا فيعلم ساومود بم 1من تكسر نرحل

 ول يف حاره لع م ه

 : لرسر هبطخ يس ايس بن عش رعى ادعم ل رتا سا لب ايتن“
 لاس ل يعل دول ن1 د

 همن ا ريو طر احلا سلهموي )ارم تحل عضل اهي ب امه كو ور 0

 تلى لزنل < راجدزن دبع( هنيعرب شيفس نط اوس ع نحس !«يفامسح

 1 هرب أم هياملا ىلز وعست دل وعسس دز ونس يف مع لدي اسل

 "ردن ارمملا ادرطنا [نببط سل عرج |) اهم ى تعد ردنا ت(يرتس اهل هامل لعرمو وصي م
الزي لع هب امر روم ازرار ىلا ممل

 اه( اه املأ عنه يف "اون اد [نمْس م مر 
 تايب رس

 رمح لاترد انء ون انمع اذذه !ميودزإ ه2 فاد نادك ودعا لما حيا

 رسما لسا ولسا اند يوم و مسرميلم سلال رسب كل ياسر تس
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 «رارعير 0 ثم لل عر اجاطغ اذا هسه اي اا رماها وس نعيم

 ياي لكحل دعو رب ##خلو كرو در ورلد« نيس ا كرولا سس ابملا
 ممالك هنن لس ميز ديس م ٠١ هرج يصل برهن زمام سادس <

 طسانولنوزيرالاو 7 ل: كعب يس انحاز ا« دلو احل اهم قف 00 نما اب م همدإ' بش زر اهلل اذد اهضدو ]اني ارش ناس لت ل حاعي 0 ل يع ,

 نه تقر راع تضل ايسر انس انتر رام اعت كرف ' هسديكا بد اسمو انك الضب ه انام
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 ١ عل يمص 1[ اك عل 'هييعو ماكس ا (ر اردو ا داس رهب همم م ع اكوا مسوس ف
 4 فو حيزم و يلع مس ل ةسا] وسر ل الكم براعون ]سل ركب انا 6 اكد عن دز مغلف <

 0 ديلا ئانيسنللر مرا هني ديلا نيهدهزمد 00 هير نيو ليها
 ريتعربأ دلإ__وئار ع نا بمبم بوزن اس م جرعر د زل امميا لسع مم مشن ١ توب ٠ ١

 را ا م 1 كرك 7 33 امل ام-فرموار 0 ْك

 يم بلم بدل جريئ وس ررع زر ف سار عزو حلا ءطصتي مال ا نع زم غل دمي دوس
 كاش أير اجلا هداريبوي ١ ارب بذل ه"ليزيكر مو اغ انث هئر رز اكو سام هنادي
 هس يةهاطسر راش رماه طع وعيار رع لال ير لس سه عزنا ناهس مسير (سالارب
 مرو و١ ا انف ال' ارم ١ ايم __ جل وبطربحر ى اهنا للا همر نديث طلاع م هيلع

 الل اوي !لرهيي بز يرضريرع هبوب يسلم عرش بباهرهاازل اماعاياد
 فويل“ سدا يدل يسر يز (ر السلا يلع عد سار هّروال امسح ا اليل ام مام مجلي دهر عسل
 الالي للرايي ره موممس وه كلو اهل هسإرش يح رزكم العراب هسؤسسبر
 نيرا ردح [اويز انو | يسكر اف ئه هئوي ناكر لاول اب دوام سارعي, ماخاب كي ف ناك جا
 ل انرلسوت لهب نيران يرسوب ديرب لج ءادد مهر هب | ين ' عزم نإ رارارل ا

 هجأ اع باهر ءقرن امو ءءارع رولر ضر لح وءيلعدإيف هيما سر لو

 ى ابهر نور رم ع ىظرما © بوتس سه اعلا وي «١ طن كناعرول اري قعيمتعل
 "-لاسف الحر رد ل عو يلع با عسا وسر زإ حسم رع سيئر راإإ ارع بس «ررج
 او بليس شيئا اسري ارت او فولد اهلا اعيان اس درايف !بالوسريي اساعد
 م ب شبير |ىل اخ همر امعرم ريح ملسسال رثحأ لبرجك ل اسيل هع اس مدح امل
 2 سيل ملي يح نير عا هور سعسمر رسم ن نر ر ل لع لس

 0 راع ات يارا «ريمداميصو ريل اربع رعإوب رع (ن__ ١
 ري ونار رم ايدج ةعي اهراسدد نيل حر لامن كد الل عادوو ١ انعمو نامل
 1 ( م هيل يل يبل سرز نعام !) امير ايا_ اندلاع سار
 .الم كلاس هوان هيلا تعين رمنبزاعزل اعده زوعب ل دمتم إو يشن تيرا بارما
 * .:داهل اهو نار له از طزع برع بيتو قر يس ترك فاز سرع هته امم
 علال الهم 0 يسب ع هدا كرما سر

 2 هكا 2 بوفعيز هابي | وعم يلو ارو هل هكا ارو ميشا هر ا رتسسملا 411 ا لاق مرر متاكد اقإ امر اك م اما ا :

 ' وابل اؤل اكيكرإ السم نال محم يم بادو سعرك نرغب اندر كر ع سمع 3س



 < محل
 م ايلا لير ان ت7ح علا ازعري /ررع انا زل اه الهر ام ]ل ارمار ىلع
 ملا فب تداعم يارا جيرو!« تايمس لي سدح ا ف رجا هيمعل ا هصامج مي كيا نيالا

 تهت نست ل[ طن لاكي ا سلا يس عب ايرملرم# ت , , احزن رز يندد ميكا يجدر
 0 5 مهلاد مم عرس ١ كنج بالا فش يلعن ا.
 اسر ظلموا ت١ بص وراد ”و يل فنيل يوزر سر ايل اسس
 يل مارحل لسا هوان كيوت جايب لقب اجناو هيوم اهئ د و اهم درس ١

 و ارلاع مدع نرر_ ١ خل دل ملعب دود هج نسم دما ير عيش نس ملا
 تمل اهنا روسنا ندا (سفلا زفير يل
 دام هبلكرصل ال !او دمهرللا ظفر رةلص ا ايي عت انرمل اميسرح 0

 مك «] مممل نعى مح وب )طز املا هداهم ريل ب 2 اذه
 سم ا «لارع ل لاله يرشربا هيث عنارك ركل ١ هسساريربري 1( 1  __ٍخلر هرنايمس اديب دموي "©
 ال رك رثلم ليز مازعانلسر لاك ل دهر رم ازمه ينس (لرابجإب سامي« قيم اوعي
 دج كالا عمي د ل ا 0 د ارم لم نفح اس

 ليفسرع نصري + ري رخجلراجلا ءارر نا هيلع مار مب وس 0-0

 8 فرجا اع دروب مرْسَر 7 | ب بل دريل 20 0 1 ابيب رع سي هس ]ب ايار رر

 2 اغالل انكي 0 هبازوسرزر صخر ديصأو 0 «حْض 7 رب إ ءرساج

 0 اراك مطب رحا ومس ل امس ري اًيشجازاو اولأط معا كي ورتسوكما
 امه دع ربل أمد بيسحم م اما اجل دو زعيس ل مه سدا حر مارك إل اق هبعتس وجزم موس
 :١ بار ارسلوا مدس واج وبسم لادب مس اهليرسب امن ارد امرنا و

 7 زعاوق انلمهير اءانلال ادبلعالا ابدراخ مالك اجر ور ازرع د د هسصحم
 نوليامداولاب رولا مابسإل] زم اوطمحب ارتست مره ارهدر انتعرازا

 00 الارث ءبييمس خس اما اعل اطر ارك ر هيسخ ا هلار هر اد وحل 5

 ان ابد ايت عراب مودم 7 تايم يزال عريب حال
 ترسل ميلر راح لاول ردو تاك ا هارد 36
 تانالو" م وهرب ) 2 قا مؤلم اهتم 7 0

 0 0 رع هبرط ©ال محا ابك تربإزم يع دب ارطتر

 ايران دج | لل اكو م ل تل ثراعل مصر ايسر ييعا إل يع و ع هع
 0 الالام ناز م ايسنرل أو
 اوس حر رس ]يب مام ١ (ا ل 'ىمس ل رع ك3 0 تا

 ىف ارع ]رحل 6 هيعس ماو ادرط ليرد 6 بوي ره | كسب لول 1( تفبسع ١
 كرما يف ؟ين ا بح هيل لعب سو بلع بليل انام رمل هن همام ناي

 لان مللاو مباي عت تطرد ناعم للك ةطعا ا رولا تير ل وسر انني ان

5 

 .اةمجر



0 
 يقارن بعلريبل دل امهيسحاو راعبر وص رمعس تف : ماَمهل امم ١ يباطزس اه
 كن امجاد همم ] (يلسه هيجر نه ان جار سر من اع سمي اند ءايمت كرو رع اف عضو عضو ن
 ر> عج واير هحرحادماع_رجمجد_اكيم ع حاحنسم 5 رؤمااء درر از امراع ىو هدا متيم أر

 يوم ( لل اعرب ره ماع( ر يملا مهيب يرجل ا ذياب مز دج ميلك ان دا

 خا عال انصر يالا هاف رس ار. همه مرام لوس
 نحال عسسل م/م وص انذسع هيل ترق اكان هترما اما اج منب اون ىله
 نر ع ارا وللا يلام هماح مازوت دال د

 ردا ةلش هلم للي ابشح م ت انالفام مدعم عإ 0
 رسل لمم عماد انام عجاف بسر بلي حدليإ ةسلز وسر ب د رلطم ان ا: نودي مح تحمر ام
 طعن سبر رام يف لد [لج تعمق تش رع اغ قلك: تار اوسع نام سل ام
 شرطا نطيل ميلعمسبل ل صرير صر ل اكو هيي رو زم اسر ايلف ءعس مل مابا ىف ار مس و
 لافي اوقسو لم هيل هوس نم ارضا ضهر ادم سو امد

 يشع طردو د ارامل + ىار جرخادا لب عب خالل هناس ها بقر وشوي
 لاوس مميت انرجاشت ل ل هلا رداتملام ىفطانإب 1 سيدال ئئ
 هدإي ةددار وسر يملا هس ار دعس يم ايينس كيس يوما برغم لبللا ع
 وهدا لدي و وب هدا ضير ءإر زلم 2 اا جت سامو ىءلع
 ب مرج اعد جو 1 ما 040

 م لمعمل ثيل سس زان يطيل ازمق هب بن يب ايزسل م تاريخ وبال فاهم هنرزر
 اك ظناكل معلا ارم خلو هساربم هاه مث اراقمال ابحر ١ رطل

 سوس انزع ازيز ياس ؛لكر 0 ظ
 اسمزحل شرعا 7 / نامه ارا عال انه اين ملس ماي اسهر از الان
 لَم يسارع همسايرعز ب وكس اير بس كرا اههردار اهتم رس ]رزه ع ١ اجمع

 و ةرسارع داك ب تادع (نيس از دك حارس ايلول (١ هساايسو ب ١
 ى' ناك الد ةيراجل او لايوم نعي رح اك لهل افيو ءيشاهي' مان فحل يدلي اوس
 2 وس 11 لم ب .ا ومس هيلع ار اتالم اري امىفط ا اير ملا كن الس!
 0-2 م 01 انتساب

 تيار مهل اه لام ةعاف رز هلع صقل ا هيع و ير رمل
 بس عري) 1 رو هيي مل هود ا
 ري زا يبس ا يسم باين يار علا ا
 2-7 ارز الراب سلا دام )6 و يلع سدا صل ار
 0 اا ا و 9
 د 3اس رخو ةيسالإز نم اعبهرم هناوءريل © واس (وكْ ع ركل ب يك ( بود عبره
 نال هس يرسب تاس زير هيلع سايل ة دال سرعيإ '*ا/ اساس مد ميمجس ى أزرع
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 ارك د ار كوري مح !لاشن سدوم ام انلخ ب لج 2 00000010
 ا لام م1 يل لعام نيل رايب“ هسأي ديل يل وسيع ان ارمي اذ ارد املي امو

 راع ان شار هليل سرس جامل ل اهم راش رم !ب اع (إ ارم اذ: ل اهرطمزم ايدي“
 رلساجو هادي ردرمركلرام ا ه دولا اند تل الشلل مسدل' صلب سرب
 2 مك ١ مهن_سمد هب لعارهر تارغيإ ع
 0 ا را كلا سبل مس )رس اه 0: ل ارم! ف طاهر. ل وروي لم 2 دال < كرر يخ أل 0
 سر تنك كم كاما ام نن
 نئك فره أخذ ول اركز تاوييح راج رز حا !ني د «رل بسن دعانا
 ىو لادا زاضاو حالو عب لال نتا » رول سم هل اعزم كيلر 0 دب | ]ج هي شع
 0 ا ار ا يبل هانم يدوخ قوما يا هس ؟اور ناره طسر اهكتطسح هت اهم كالت لام ل ها عداها وسر يلاعد ب هديل عمد يللا هام ابيل راو » وزع رف خرم رجب درقف هل هان هد له سس ار عند « بطول ا« يي م16 بيوتصإرب سبا هيعوب ١4 اذ ام لوا ركز وزاتاساو اال اًيدلور ل دحاد تالا راو اممبار ساني ىيرب ان
 0 هيلع فلؤ ةعلل سر ل ل يزعل ضرس

 2 اما زون ولحد و ءتيعد لاب هنأ اميز زنأو هه

 45 :ارهار ين نيف ١طلخر اهيل انناوب كي جزول خب
 هينا ديبي ري 170 2 ا ا
 رسازقد وعيب يمص « زامل مر اسصي با يعي مان وبس كى ف هسا هع « كر راسملا
 ل هس نواب د وب ٠ لوط الاتات ل الش مسيل راص كوس سم اهنمون هل كنز اه تامدن يول ل مسلط اب تلا لعل هلا ايا ضاهر رواباي لس برو ىمْسعيل ءذوسيي راملالي ذ دومير د1
 سيسحلاو لان 0 00

 ١ م رخ 5 !و هك راند ايام يعم 6 |اءححري
 7 ري 1 ل أوعس أ «يتير مع 1

 0 0 رس ري لان د تانج سما
 0 2 الان ران ماسح احول
 2 ا رار 57 رس دم ردو ) اهَّرسا جلدك
 0 تدلي 0مراجرتدعا 6 دمر مدع!( ع! وريدلس ؟ اهوا
 لس حس زف ملل رح اه لس او ' م #ببحاو عنررهو زيا
 كرت ف ريو زانس دام ارحل !«راقسارل ار دعنا دج زر اركي لع مل 6 برها
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 مرير نييلم هداج م دوهس مب رحب تئاد هب ننسع يعمي

 200 رذسا ل ةراتانا حا ' كنه !انلبي مل دال زم
 لا ردمادول كةسدلل نر داو ير مم! ' مي صح م ممل اعل ' ملا يأ ل

 يدرب هال ازملس نسم يلبس شارد .٠ الزنأ كرم طفل لول
 ىئ' خافي ايزم بردبع « قرب اههري انس حم كيم ذا شر اند < ف ا

 د ليسو هيلتيمم او دل وسر توم وتب ساببعرم عما عمه وسال ايف ارسل لاس
 ا نرجو طك ك يراهز د ساك ال نام امي مول مسبا لحلو ارض رم الد هلي ارم شب

 ا اهيرمل وال زمزم او كول فرم سار امشلاه فخم ا دحاد يضل ار 1

 رحا نق اهل زارع وب انرر__ خل هوي ايس ور ميز حاير ديل عا دن اطيل !يكيول
 ردا ىلرلابه ء دركربطل اد اهمزم سبا مبيع «نايرسبرب لسح ا 2 سا دع ع

 . تاه اف تامر ا ىيرغربال كضيلاكناسحمف زفر يلسلاوا 16 ي نادل ةرد

 دع راجعون لن يراها انومزم انمصت ' ةس رطب ترو و ىلع بجيل هب وسر نع

 وسفن و اجا اكعريبب لامر '+ وثم ةحابف هيرب ل امداد ا ميد هنا ازسا
 اح ريل اد كد ب وسر ع هسم ءاور نفل ايار نمل كن موفي الزككو ار ع ان

 55 م رنا رك مدع!« نتي زي او ا ةري بح

 !ناالعرلا ءييع تره العد هب وجم _>ميصل ام هيمحخ «ركلوح
 0 ومملع ر هل انكي هلو قو لس

 تي يدار صر بز ان مسيل وسمو ب 0 رياك 0
 هلق لج لاهل عدي ءوسيب دسم كما 5 ام[ م ربل

 0 امه رب ا ا ا 6و ظ
 قرار 0 ادري امور, ىمل اخ « ريك فيرس ون ( ك3 هسمأ يسري ب
 اوشا ولع س لعارا 2. يلع سلول ةريلز] سرب اذا ا ديسارن عذب

 هلم يل يصناعو عطب دا ايل هريزي سس ىطغلعم تافسر
 كه 1 0 هما كن هتددم ( لع نزح و هشام
 كطرلاو هيلع رجلا همسنف ب بارو ل انهسميش هسإ و اي

 نان رن عضل مالا هاو ام م كا

 8س ع لا هلال اسلوب م ]لا ارم يف الو لرع هم عشت نا 1

 امد الل ملدر مانت 7 ل اولاد بحل اسوي ايل ىاتسسس رب السار ا ل
 2 .-هاخ ارم امها سايل ا
 ل بعيب لص رو« دبس ىف مما ا تايهودج بلع 10 هريس

 0-22 نون لاما ولاعب المل أر هماممزم حسم ىب ديل ٠6 ديس ني زراد «
 هنأ انو "رب ) ( ديسسإلا مالسسوي ١ الجل إزيب هسا درميزع سمر ديلدل «.ددخار زر كم | رس صداع هلم قي اسزئم !ىكاس لسا لعوب 4١) نس ديب كوت ١



ع غلو طوب هيلكس الرد تسل عيل هنيل لص
 سال مملح اطرح 

 مر 17 / 1 ١

 06-2 را ئاهمار وصعصأ مس
 لقال ادن 0 همس“

 6 رايخا ربت ع4 م حدر ) ترسب عدلا طن اه 27

 0 ثيل ا رس كفاه 5

 2 هيرو د ىمل اً شوي كيلا سرفر إ دتولا ايرإ دل وم كرا تي عر 1

 اج مدي مشيا اجرتس و مك امنال ارتي سرك يس اع ارى طن اكاهساديم نإ

 5 ريل مسي عل 1 اكل ميسا عييرم ون سادي زير ح اهني يب عم مز مجمل وم

 د مالم امون سرب تام عزجلا اذه !ملاب اهار ايمجعي (ننهو م فم _اصن /مرم ءامنا '

ل هضمي كرز ايرينا نلبي يي اه اهنرلو كرسمس ال
 ب اياع برر اع احا اهر

 كرز مف ]يي يعم كرر نار نجر اء بعوب مس ع

 مست رهط نول نمي ٠ سير وسر لان هر راس رج لعمل ل كيت اشرح يف

 ا يم ل م بوتس غليون« ب #١ 6 دل زم ل طعس رج
 مي. ةتايوميلا_لافدح [رثأمالميصل 6د-) اجت يلع سل يئاززيي فل رواد رب ديم
 مرت بام هلوقرمملو] رار صمم حم لوتس عاوزه زمم اموهم ارتد يبدس ل6

 كرير اع 10) للزب زحاو هساعم وب )احل عر رقلا تب تلم را نوب

 دي تناعيصإا اهرسازئديج هب دج امك |ةنقكو لب انهو ره (بّمعي
 4اس ورئاور الر نانن اتا

 س0 كركر يك لف

 9 ل0 هب سيول ار بس حا عال سد در اي نار هيكل ان اهندار سل امن

 -- اه بانر عه د نب سادت (سي داني ةرسلاد اء ف سك ناك ل دب

وزع يه هيلع نرش اهم وحلم رعب بامعيم اتزان ' فلم رس < دهم
 دب دىسم ع ارز 

 ماهر اي نايا 0 تي

 0010 0 را قم

 ندع يي ني 00

 1 رول جا صر عر ىلظب رم زرشن ا لوك بضم اد مز عنو ناس كني
 د ما ْيْح دروس دمد فوج وس دز ل كنارسسسلا 1

 0 مو نص يس ام ا

 17 و 6 حي برغل يع ام

 ابك ىميار يجيز 7

 مهيب زب 2 كا د
 ارهظمزم نايعار ايل رب ل6 زل يرس ارماني ام «زع وئد ل مز سخر
 * اع باعو هيلي لمس عامر دق ءاد 'مسمنل ارم
 : ادب اهأ ياو اهر بخاف لس ربي سيخ ين 1

 لاسوليل

 لمس نادي ريان مع ارح

 مت م
 هلق
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 ضن عر امر اما هز ام نا أه ملغ عشب ع ى١ م سو هيلع تيل هسا رس ل اهي فيمن

 ل يم .. الباوي | ةعسر كفرت اياد 6
 ىك' !رمولر اهيلورس ا اي انل د كب ايم أ« درر لل < 0 هل عي

 اسر الس ١ ؛ اهم ايهرام سل

 كقول غل لج جرمو شك سس عر دع ديس فل 2 ل هن رو م حايك يف + ا
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 ل عر اصلان مل اميز بريس ]ريفي 6 يزن يرتلقتا رض يك اتبلانز مهل اهيل أ
 ش سابع ]4 معرب رهرم ابرك مسام لراس م ما احل ' هنا ف حان نا ن

 ل اجر صارم ءهزارسزل الع نرعزعرصلا هيد خ0: |«بهيز 4 27
 “2 نبع ىف ىو ام كييك للا زل يبص» ا ل همه عاد جزل لزم عيب ان

 ةرالريكن الند "د نايل بالري نااومر اه الانههتب تبن ايس (اطجر مب
 مدا كدي سرب نع همر كر اميري دريميل بر راعمرع ىبخ املالد رصوماييور هنو
 رادع سو ام تزامن ال اهي م لف 0 اولا رديف كر تمرح ام لمجر له

 لان لر يع ومب 0 اممسعل نى زال مي يشر اهيل لرش
 ت1 وار باسايإا اريل نان عسل يف تكرالر
 تايد ير از وعامل حقرياعن اسر يطبع ر اير ابش ا مكر لحس
 لا امهزم| وفن لاعم غب ماننرب انرد سام ايزو ناس تاتا تكلا
 ىجحاصلا روم ر م مروعدر ات هل تسد 0

 بتم ماعقل ب ام له أجر هرمنإ ازهرا 5

 545 تارا دل الايمو 00
 7 يل ةزوماعل سس 0 للان زعيم
 . نعوم لس 0 اي بلم يعي صج راعم_ مطر لام فق لان رقللا

 ظن |هامسابمربا رمادا ل لات اها ا اهر يك رسغب م لاقلس ا ا
 . لعوب فو بوووسو عزم :باديب لو ليسا ( بيبر هرماسلاو اة

 بح مرير اتي مطار يس فرد 0 هيب رهزم

 ببر ردزتاطعم عز جهرا تحيا ةطافل املا اد كوبا

 فام لرانسمرك 00
 تارت تيا ريل لرسر مالكرمب تمس اهل

 07 ريس زادحلامج طب جامل تاكسل ل ارب
 لم ينر مز امتد يوهم نح اهب نابت
 2 را 0 21 لانا د تصر

 1-4 ب رهزاجز اهديّرد
 رث هولا مدع هي اله ىحأ باردا
 اد نويل نادم كالمطر 0

 تف تم رو 2. و 0 1

 بيرحلا ءنمج) لاوو ليز قة يس فساد لالا سجل ظل 7



 كح

 د سب 0 اعتاب

 0 ماج سر لان هج بيب اوشق ل... كك

 ا 0 أمي ان ان يعمق سعب

 : تووالرممال تام لسلام

 رجا ٠ ٌ / رس ل 3 ع 2 معا مرر ل وح ولذا
 0 كك ظ

 او دج

 ل

 .- 1 محب امها اهرب تايب اس اتناننبس مان
 0 ظ تس مابا ا ١

 7و ار رممم كب غنا واوا 200

 دس ا 2
 هدوم بئاعرصلل من يالا ر ادي
 نطل انالارصلا ومس 5 تاكل ةريملم

 انفي انا دساطم انش 2 انوع اا تما
 1-0 1 24 امب !بايملاف سسنهار

 هر 00 اضن ال امر اهمل'طركر؛ كارتز اهمربا هس ثار

 هر اواي هش ل ويل كلاي رسل سلا
 با يكرادرجإع مور ءالعرم اه ةنيارال

 ورز ار ار تر فاه اصن يام هر عوام ]م
 همر امنا كويز هرم أم د سيل يعين | ار 7
 0 بل د 2 :اشاللري وز ا

 را 1 ١ الأف و رزازاي 0

 3 01 ا هيضوشل شو دار رب حا
 0“ و عل عت .١ يشب اند ان وللا ذم

 - - 0 00000 اا اس هجم مهيب سمس ل هد يشتمل بطلع شدا مس سلا ءاشامبمل سدي دج دشيسس م20 دس ا: هس ومو

 ١ 00 0 رض اهرطم#
 1217111 ! نظراحلا تامقرب !انبعحل

 را



 56 ١
 تسمم من١ : لدتا انساك [ًءاددب [] رغب عادل اي مح تمصلا ل هرم د تحام تن وولا

 فال ااا ا ومب السل م درك عسا مز رزامل بر و الخل لوفي انيرعم يب 00

 نيالا رال ل 1 رجال امسسرءال هر اكل

 م ام رن ال 0 ايبا ظ

 معه , ار نويل اميض تح ج83 ]رسسمل اعز

 مدعم تار 2 نا 1 نزهادرلم
 2 مو اهب عجرم ايفد دطالإم راب مسجلا طلر

 ىدح اول ادب نب وب (١. [تاوفصب ليسحل ا ارت بسس اوب ١ انجح
 ل سس الب اه اكو انمى انتم اعرز تصر هز امال جر لاف لابوشملا

 0 كرال مر ملخ .اعطسسأول ١ عراف
 كتم فا عبعر ل رئاو ايبا 7

 وس فت هنعسإ مزاد 0 نادل تفل نان
 مارئارر كر ا هضايبع نيل 6 زطمح نسخ اوي ئه وب ١

 رومارلا تمعن انكم لل( ؟ريرلرما بن ابرط رع

 رار مسسل ا الز ماد رجلا ا/ مرع زرهو 2

 عيناه. .ىلعإالب نوهت سف لال ناو ار انواع :ارامر

 1 ا ل و سس ينص سيد د رعد ةاانتعبر

 را الحزم تيلطل هيرب ا ىاررسال إس كانينرمد
 معالم اان شما لن ره وغرس ان انركال نان الا فير وياما

 رجال ! يلي اهينل امري يفسح و ه.اتما يصل رسم تدرعن

 لردع ضب انو اتكوت بل دال نذيراكألر دس عسر ر

 ردا 1 ا ابجإ "يرصعر
 رمشرل ارم ىم 0 2,

 ةيكذ رو! دشن نابلس ا

 0 رام كا ]ماع تمراس ٌْ
 , يدل لاند اراينحار اناس 'ابصالبل لم طسببص بتي ضر انس رم 1

 اه 0 ا
 0 دأب ه ارو يار ىف افك هملاطن ١

 رباب وتر رو عم الاه هد 00 0

 4 مك عرس رخام ىلع رست اوبأ اني ضايع 0 1

 3 دعبل فزع زي غيت دح هيب كن ترن ! ايسر امرر حا

0 



سب اوعي ان لل نب ىو مل ون باول اعيوموم
 ريصلا امد بصل دهسا ر

 رب يرش كلا ديما ار لمعلا ام 1 اًمراطس اللام يملا ان

؟مرارع ةهدب من( اما
هررو عسسملا مزهاك ز راشد كرر 

 ااملو ايركس د ا
 ل اقكس اه )ا

  تاتسص لا 01 رم رايس © املزي ا راطسا ا رميحارعد) منغ ليل اديس صا : 6

سارعو اني دس حاوي زن هلا
 راسو جب لحن م6 لرسخ ا4] خذ املا 

 ودل 1١ :تعس ل هر
أع مع اضل! مل مال امك

 500 نارؤم او نشل اه ام 

 0 فك لرقم لوك اه زل انس ديره ايظا مس عض , اها رم لسا ممل

 للدجاج ار
 لس |“ م, دع سم كبي !حابرمل

-- : 

! يركن داوي معمل 'راصرااضتلا
 0 سل تن

 5250 0 6 او حك وظن من رميا
 0 تا يومن رش عامودل اه

 2مل يناسل ا رسل[ اجبر د ل نعل مالم ماخل شين نمار اخت اهم لكمت
 "لري ايارالردعسو ا «ازسبز ير 3-5 ا يزل دهر 0000
 0 ةنع رج ساكو اي يل ك7 اهوا

 كلر ار اليل ارب ول« ١١ تعسل م >< جب تيكر و

 لزوم اهلل ل ل
 ا 5

 0 اداب عصف اراهإام اضمن 1الى تا مالعلام اره ر رتل ايمو 31

 نم هناا نطل اليمام 0 ه-دارموب [لسس هر رو ليلا ايمي |[ ب

 1 يله سبر تدي] وسر, ارسم ل هد لكر زع سار ار امئالا
 3 ب دلادو ؟يمولف اًمرثر د رولا طنن

 ع ا تجريف إ ع رجن اف ببر ف دام (ضلا فراغ الر ل

 ا يدهن بعر نصار ابك تساادسفمل اهل( ةحس
 يم لو

 0 اهيبخا طاف اصامموب ١١ 0-0 ا

 0 هاا كر
 : ير طا زيبا 6-2 7 را

 ا مم هةر وهلمارف را يل
 را

 . الريس ف 0 بم * دو _ ده احل جوي اة عسل "هنري

 ل حل حاز هن وج املك إل اقنرات يي يسفر رت دزؤلا ز ربع م لارغمل
 مايا هادم : يمل ١ هلساغدز

 مس ا د و و وو ا

 .- ممومسمسم

 هوس لة ستس سللا

 ا هج حاشي سبل سس سس نس سس سل سس يساسا
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 جاه ا يوب نع( بتاع( س دج فا اس دهون. لج مع
 ميد 1 ]طب الوسام يدون 'انء__ سا و عين ل متلاسو ببي

 تاالااحئر ازاي بزامإ اهرل اعز هبه 8 يك رف تسحم
 مه لحمل هل كن 0 لح امن ل و يلي حف

 2 تلا 1000 0

 سل نرجو الكي نرس ١ سدس عى ةرسمح وع + عا امير عم سطع دهس,

 ءت-!اددب لعين ضد اذ عدو للصداع كاوغ اية زميدل (, هاهم دم لزم <
 دا دنع اساور ولد ل اسري ايل اني د يم اندسم اعز اذس يفوت دم ايي اسر مر

 ميما اغار اننا ايبّناك هب يل اع اسس الر اسمدلي ل نلتمس وم ا ليل هن 2

 م مخ ) (رحال ار يكرم امس اوبا هي ان بكَن رج ديار اذ اهير ههلعبموب | ان #حد
 كل مدد يسارا اعد سس يع مسيل درس نارها لوبي اسم تن ©« تحج ا

 ازا زا اجو سيسمح ديو و تسسلا, ب اف لاه اناسنن اهنال طن 1

 2 هل دل التلزم | د | نا امربخس_تمصاوع اننم نيك از او عوسم !عسصو هيام سب صرير
 0 ا و ا رو

 0 ا
 ١ ل رعخأ هي 0 تيرم عش ير . 3

 لاحد أمر ومس رم ااو أن "ريحه رار ريل رن اماه 1 /
 ير اييك لل

 إل امم موربدم اخ اعز أ ميسب ءا ل رطل! سم ييسر 0
 ضعوا ار اس درا يفر نك ادار للبجو رعوعتاىءايز امه اسر امن

 0 0 ا درس قل

 تي 0 ا
 2 "ممم .ةلجم هدف مال بانوشتل

 لاجزتحم ع اراب ايم كب لم دامت وعر 1
 0 تضل 00 2

 ادنى لابس ايل | (رامهل امبسز روأ ( دبر ههاعل اري اف

 تصورا برع هس اكيلي ىو اجر عطر ل لكس هسا شاك كس: اصيح م انوا أعشار |نس ميوعع
 2( 0 ا ا ملم رماحهرأ دهني هله سيم دو 2

 مقل مدد ممم راني دير معاد ايل ان دس خد دار بس دايو«
 ار عع ورم ءاضيرت ل تاور لاارع طن هاو لير اتاعرعل ايار ان لإ سر ىابسار
 يل يضم ان دما «اناجزبميلر لع خس يرسل اودي انكر
 طاع بناس بيا ادرج تف درك الحا هنتال ملح د مهل هي شنهي وسر

 فطيم دانس لتعم همك تعول امد «ت ديمو ام رك ردع (رعالادرس اعل اهب (٠



 0 معلا
 نيو اص هع دم ين وله ؟رلرط 1 ولاول اداخ مها م دارا اذ ١١د ي 95
 2 داس اش رممل رعي [قدر رده وف !عل املا هس رار رعلابوار او[ خت هز حو!

 دس هيل 2 4 ابسا العاب تدازبمت د حاعن اك هعدار هيب اللام فليكر شر لان

 يو ع كرا زع هدم :عيعز لتس كيل انا د د دعس نر أن نردخ سا دجا تاكا
 او طبتم لس ' يلع اعف هميا[] يسر ( منال ذو 3 تعال عئاروب نر راوي مجزارهر وكر

 مل ايدل ررعسس عار لسا اهّحنلر تادرس هل كج سرع طم د هين هطلت

 لاير عاكر ارادل اه لع (ركرغ جام دك اما « ران 2 لكل مسد هيرب لي حل
 0 كنار عكدل انكر مغ اهرمع بنادي جر نرعزمع ِ روهسمل نمر مال امبير ب فه يدل 15

 داب روم مشب الل ينش غي المن امل | «ي اطحبا بوم اذ انهي حا من يله هدا يشدو سر
 رلعمسسإ ثنا ربع ر ىو هيف اي بن نا انكذال ياما انل تئرل امج حسن همست اننا[

 راهم مر ارسم عزم ان ايف امس كمي رت اراهر اهههتناراهر يلا دارو اوس اهلا
 ١ لر اسير هص 2 ال اما معز للى س ارد تلاع تلا تاج زتلو ءاج اهرب اسما

 معبر امرا حت نسخ ارساتع اوب از. ب__ادحل نم داوم شاري
 ببحر زمح هاجت دز ارجع وصوم! باه جس يفخر دعب اي > لافلام اكس مه! هسادجن

 سامري ديننا رعيطار اناوديط عال للخجر اسح ا يلوم نسف يلع هيل نا ىلع مر
 0 تيبس ادهيس اجر حتاررع اص زحاق جالا لع ل تمت نرخ ان يي طش در سارع
 يه لادن ير هيلع داي لوح تاس يف لاس نيمو رم ادي راسها رز اجلي
 ب ( يمن او موعل قر ينس تي امل كل 2 م
 | علب أر نره هناديجز مب ,ر طم فقلؤز اع رك مل عزي مس ل رخك س امين تدار

 0 دار ادعي زهاب اور 0

 رمش اذ اني منع بيسوب هيج «> اج نورك هيب 5 ل ' هيك ةراشصت امنت جا
 .ه ننال اعف ابوس اهرب 3 0 ب ل

 هبت نمو بتر دضل كلرا واب ذي : 12 0 ابن اير لحن اين اليك رد
 نلجزمم زو نإ! زوم ههلر ةلبإز ملولام هلرلارث اه 'راط بيز اه
 مع لا تومان اله  دؤجاسالا نعول وصل نابل حل عب نجل ارم هيهسح هنا

 هبسباو أد احمل ' للاسم هكون فيبر < ب ويح يرم زي حلا م ور وير تف ادلع خ١ دل 6 لاؤسلا !ماط
 هلو 'ءلتار هك زد دلك اركم ل اقرب ادزع رم از كل كبيس رت يسرع مرار ىب همي
 هن ب ارسلا د لاف دانس ردر كى اذه ا نم هيب هع دا يح هادر لو يلار بوس وسم

 كرااسو اء ام هبطت ل رح كوز ار رعي داري يك بسن بس سمع جن كرم الر بوبسح

 4 برق هم اوزع هيب ( بع ودازب مكي يل «دواذ نسم يئيسح ا ع اغ اك طر خرج ريج اوب ا

 رد ال © هلرطي ك رولال» دام ديط ارق سم هس يف داك! لك اقيم انما انسه يفشل
 327 ف 300000 . يا "د نوما ممم ل يك
 منسي (يجاس 'ابأ ر 6 يحاول ادم امش روب دمي حاج اليم الج دهكى ف

 < اع ردكم اره كرب ! لل نسي سبر دك مدادر ديبي كين صا
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 2 «ٍ عا « لرع 2 رياو )ل 6 د4 روس ب 6 كزف
 0707 رع عر دز بهدم لودر ل لكي نزعل دال اب تلال ندوب

 تاجر ناريس كل سوي لم لحألا ل شس ل 2 دنع مكس ادع لجمع ترم
 - طم أنلار اول .مضصخ ا و مر ]مجم !رخ اتسسسه اف تاأع و

 ىلا" -5- هت م ]مشل تت ايئار ١

 رتب نس عب ولام 0 هنو ر ري هلذا و لع دات / حل

 ول_ وب وبر الب بريش ةرجيسيم | تلا 00
 عرس دررلاد در رل اسوفسل امش هيجيدد رد ول د لات أ كح

 ميو ولوارع عرتسعس مرد الح ماصرعرلا ابليس اديعما

 خفافم نهسملا اس كال ام ر عم او بالك يا اضن
 بيع ازن ريم يرش ال يمد اس ني زسف ايظا أين مدن اه وسار هس لن عب الن دكا

 يع 8+ هيرو سو رلا | ده بهي اعا

 هن ومح ف اعرضو واه سار اك امر بسر

 ساملا تي لويوسيلا اب زاب انس 6ع اطداهنبا يسب انييجخ علنا" 2
 الامل يراسل رايدر ال شيعام و د مرار تشكي د

 ايس الإ ساوبامر ءانس_طمبر ارا هب ادد كمل قبلا امل "ار ارعاللجس العر

 ل هاك دوعن ركز ع مبز اس الو هر د دمي اسس و 1

 ادد هلركل لونا ادد ل المنار افيو اميرريامر سم ديد 3-0
 مح اس

 مع( يسلا حجاب !هارج ال ملأ 00 ام
 0 و 0 3 و 0 00

 ا ىملديسكوي) 101111 يل راسل 0 وس داحس
 لوطي وم د اسم لاك نمل تسل شمالا زرع امير سسل عيت سره رع سي ركوب سوم ٠
 "ومو ص و هيل امنع داييل حبل لامراض ولع د شام هاد 0

 تشب زي فاو ان ]مهل انت اناس اي العلا 0
 ماع اج 2 نيس مرت فلك 1

 مبيع لل ل عين هل ادم سرا 6 هع ريم تاع هد

 ل سما 1 و هيم «ي2

 ظ 1 يالا تسري سفير « كوفر مهر امر ا

 ا ل هيمارم الحي يظر تسصم بوصو يسرع دعس ميكر «
 يحمي يف امددانسولا دعوت خيا ل 6 هوب اهل ابح اما قلل همن يل عر بلم هيي
 + حلا ان عم هيناعل امتأانيض بارع و ل ا

 ف يارب « كورك رعارل دل 'يسيفكو لزب نسمح الع( سنا أي همر يوب ١ « امي اره ىلو '



 ا
 ب اا 206 امس تدصل اف ويح« | م يب

 1 001 «دنل سلل وسر_ 0

 0 مدلل نار ور تميس م را
 فكرخا/ !هلكممب ان

 بوتر أديل رب :ىيااكعحمف يه امل ٠ هاا 2 تامل

 ل لي اد ديرك ب سلطب © قي دسلا
 تا 0 ع ارسلها زع ريح ترانس ماع ودي زعم لس

00 ملاوي ' السا يوت هيا ارمي دج اهم عن لش موت 2
 

 يحرز غلا اسر ملل احل | [ةطبالر 0

 5900 ارار لهوز رع بنا ء اع هل ف اعد مثلا !بلذع اشد لس لح

 نيسفار مما ايعاتن نسخه تلا دش خا عد كا سسريموي ا 2 9

 رجا خت ويلع هللإ تبا وسلا اعط رضاع ٍلايسا تبلت( بن 2

د اسطار اينو ديف اخ مولان اًمامح ا لتيتالء اندر ان« هلم 00 ١
 ها

 مدا سارع ريض نري مط راس بهرلر (دازع هس أف لب ام 1
 1 در راع

 كي را كد نيب
لر رعي بم فرحان اد: هوضخم

 آر هديسهو افرح ا

 راه لع محل باص ريو لوس و را اهم

 تا راء د دعس مازَسْعب سلو روس اإل ان مزاد تلوسر

 مس ناو مجاز راجل ادرس ملم اسس لوو اورت نامل ذا
 ار مد ابع اصل  هسسيري ادي ع زرع امه عا كي سفلي وسلا حراريا

 7-2 دايربصعل اي ملا 1 ا تار همم

 5 جال اوس راس درا اسوم جد !يندات وف اترالصا افي

 ديزي شرا نيس أ ( طحن رجاوي 1( ابار حسوب ) ب بخل ء اس نردما زي ومو
 2 د يم بْومِعبس يوبزع ملك رهاخا بيس م سار(

 الرس نم اصب عيهجب ادل 0 دويل هم لهب ل سر

 0 سري يره مع «كرعز رجاوبا كو ان اروسوب ا

 اعاار لص وسلك اير دحر ىليسدس ع تير جد (

 ضل دهون )ايي اياملا لع ايده ف هام كلم موا

ي لا اطل اين ارسم
 بوس

هلع همي ديل وسر ايم هيبززع طب اجر
 ابا ىةبصم ميلك رصه يبم نمط تد

 0 هلا 2 ل زالت 2 لو ياعم |

 ايد ! الم سل طصرياب دينو هيدي + .ج 7-في
 1 سايح 3 2 ثلا هس رم

 0 20 ع 27

 ؟يلي
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 هما ل امكان (ي !وهسن مه كاو ا او

 رمت بهو الرمسوت بام الر ايباما ادي مل نم اطو
 ع 98
 يفهدنا أقرأ الراح ا سم ايوب ؛ ان بعسل, اكن .ريانهلا باخ زان ل /
 هي د م 0 ار لسا يال تا_دروب
 شر روحا بين جزم انمربصل ل يلوم ل طر رغسيو اوك هاب

 سك ل مزح بح عزرخاييسم هد قويا ميصل ل يراهن ! ها ور هيل ءابخ ا ككدحم د
 تشرع ليصل اهوار ب ا ٠9 اك هس اريج غرب

 تب ابيسوبو لع نانو نبأ درب ومار جب ميس نحر اههزمكد عمها ا سوحل برسهوب ٠
 درس ل الات غسول هييز سد ير عن اوس ل 0 200

 9 6 جب هالو م جيس اخ 2 > 2 هارر فرهد لس
 1 ابوس الو المو اوع الز اهو رك ال ايسر ترسو انيلم رحل اخ اكان

 لسمك اذ امج انل از الان لعسيل سل 1 نيم اس فا سور وام ششي شنب
 هسه اوس نمل نر روس يرو برجزم ع »وراد لاس (يلع ملا مري ملمس ايرم
 ] لرساسسف اوبا ملم )زعلك ءلزا هيي م متم 10

 لو سرا سدر برن طرف انا عام اوك طم رت حد
 يلع اهي سرب | ا تنل مركبا تاز رع ىرح
 ري رولا ايا لب كر ىلع هد النبع ها سر

 يتب فقحاطنا ١ سدا هيب يا ل ل ا رطل كسل
 رست (ناسدو و « كدرح ا يزعل ربه ىجر_ 4 مل ارحب ام ركيرج بسن اوب ١م 3

 0 | طرا نسيج لكر ع سمس رض عجل »دل لط ئيرس | ان اج
 انبي ل مم هس جر وكفر رار رص ين الخ دم هلع رمل ش ريس كطر ا وا يل

 همز اء اموعون الاق سيل سرب ت :ارب وير جزا هلع رام نرد حسيب تدل دز سا

 مج شوربات ران ديرما الدرع عار عدت تع ناو انكر دل ساراهجس
 راها ب انزع اجو هجحاد وي ورحلا زيي 1 يدبر

 : نيا 0 لايعني لمان اهوا امي
 ل هللا تدلع ضياع ر اجر اطمر ليان ران

 م ضد لت ا رخي اي نفي اب لج لري ير
 الان م هايم تنرزد نفي نم ا

8 
0 

 2 1 نا فالا تيب از لاناكش أو

 ل معلن دمهحر ادهن اطس تدوس يجرشو لسه ببصم هش رص رنا
 لش ار هزم رمل ايلول اء لوط ومهم حبال تاج سس ايار عت مهم د ودرع هناالرل اا
 نسسحم او ١ اي_خلا] جو عبر ١ ئس اهز رمهلو لملل رعد رجلا عير رب 2ك رادع

 و
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 لاي ين لا

 1 0 م يسامح 0 ين بدرب
 2 7 همهأ بجسر اهراديرمرلبل كرر جار ككل ع تاو <

 ر هحضوق] 6 هيج زك 1 ٠ خل مح ١ ؟ هرعب و

 نحنا تملا ناكل زمور همدملا رص ابل“ اجرا ميل انتلاد

 ص اق ١ ضويززم هببحرمل هك: لاطيخر ب /0 بلدا دسم سرر: اى

 تايلكش ترمى بدرع تاء بس نار نر ام رع دور جما و كلير ١ مرالرسدب

 هدايكوبا روسيا اوس لمسار انرع »ضاحي نف شما اعاد امهزر دش ]رع

 ل يحلو راك مبخر ناكر دو لص بتعيين س ايهوب ' « واي“

 ضشمسريعدئارءارر ولعب مالا انىسمر لع دايم حر وح ترك هد نرخ ب ١

 مئيلع هبا ] سر 5 ءاشلالرلس نامي ىوسس الاه و هس'ديعز هدر اح ال جل

 لا غم سعر يورو هيل لا در له در وسمى سلوم رم انردكإ رب دهس فكي نمل ديم عم هل دي
 20 لس در نورا كسي ادني سي دبش سبب سيسي توي سار يب مهلا راج رميه مبا اوس ر لب همها سريال اراك احر ول
 0 تا هرب موسوبااي كك يزازع عصا عولراجلا هاور

 ا مسخ لس ديسلاب لاضنم ردا دوب )4ع هبا 4 اح هال

 ِط كر اذ ىجل الخان اكدلام علما بليل ياي ميعست امى مل 34 م عر اهيعرم

 0 م طيط معضد اهي اهل انبي اء حتر نا 7
 ا مديل ل نمر دوصو ره ا "دو ممس !الاَس ير اسنيم كح

 01 ظ دب امهر لزاما لابي كتبت دقي انمي . اعمال

 : ا اجل اناستلل ل اجو ميري رم ما ع :

 فاو يمال تنحل ملطف رس إو هاي سس او لكنا نوي
 معو ده 2600017 ةينرنيو 01

 7 لبو مب وعبر هلق زعأذ 2 اعط لراس ةوليوب 3

00-0 0 0 

 هج زي لوس حب هديا مكر ؤسىرحرتوييز هلم تاجاس
 مسم مي يف علل سرادعد زوم مار بيمن ولعب لم اصب ١)

0 00 0 
 ىل اع ب

 0 يدا ةالقم ب عَ ه ء زمول اديك
 دافيد / لع مجابس مل يسمن ' رهإ

0 
 امو

 ١ بلع
 همنا يعي 14
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 7 ١1_دل هيجرلو الان يل عرس تازاوم د أدم رع يا طاطماد رع لامر سس اه | اراد واكس ان ع .اكيلامد هّسع عيدا تح هالي عيل مكر زم تين ,
 مهوب نعرباص اه أولا ارم ءاد كي ايي ادخا , اا ومدابس وا يداوم
 لا نا ل بزعل 9 سا 00 ع مبهر تعانق يق ل 3« قمه ا.د امن خا خا «

 ايمي ل مرمي : ميس م( *كيزبهر هكؤسلا وينر ( هيوم امري يكل ارو م ظف اك تدادهوم )رم تح اينرن ١ ركنا كادر ىرللا ارز ودردم حالف برع اشرس ملا« (يؤ اسر خدام ' د لاه عدحلرو يدر را ا تحجرسس ارم هدسملا لوق يامروحج 1 هيلالعا رب هسا اولاد رمال اصط ل ظر آش 1
 ٠ 1 آل 0 0 رولا( تملا 11 'و يدهس ايم به هر دبع هذ هر م1 !يمركس اّبددعميف كرا 00 0 عير نام عنان نقرات زو ابل يعم را ار ا ا اذان يعزي رن ل نسم يول ايش اه عل انبرسنا راحد اورو رب الم 1 بت الاغأر ناينس ( )لدي اراسلإز حد 0

 هدرز قف, 1 .: َن ل م
 راسل هس ليزي موس جاي« كعرعزعلا دعب كتب ءوالَم هولع [سيمياانطرانل

 اوك ربل لا يحس ن . هيرب لخاتم انن لجر ماج امري ك جنان هن اهيل لصرم يبل نزع كسر ءاحرعل 1 نرد 'ي نيكو ب
 هالو دوس هموت رعد 5 ارسم الجرو هل ل «رحانل الياوعبسا

 للاسف در اناني ؤييس بحار ذل 00 دارها نجم عسا اسد اريل
 دحر( اريل نيس [للهم دع سامر _ا_و 0 رص همر
 1 ملصا ادا ييسصمر# ناجل ام لوح وع هما مس
 رو يده اكلم م يظر ! 00 تطرعم لالا
 يفر رو رس زرت بل دعبل م 3 مياس 2
 0 2 0 الع عي تاني مش ع
 ب بوعد «دايسضرب #0 اداب هيمي رص يلا بشل تمم
 7 ال كر الدم رسب لسا نحسز ( طبي لاذ او اكس
 ند كيل عنا ناد حاوم ايدل الس اهخالطشل عصا ندع اما
 م يمس «ببسم از: 4 «لدلا د« ا دل أي__لخاتيمزم
 لإ اللات هر زرق بلصْيْرر تباع ا انامزربأ نام يمسح لاه لرش

 أ مرسم اًنطِضْر ال هن مداه ا ل
 عع : «يليي ا مز مس يسع ادرس سارع (ىلوغلا 9 ) ءىب تنام «راقعل اره نب

١ 



 هلال

 كار لطالما« دي يدي يلح ! * ديبي هلو

 نع هرعوأ در علاه ابي اردو لأ 200000 غد

 2 000 مبدا ترخ جرير سنوي كرس هسا ا: راء يسر 11

 وبوس اعل' داركم لضطلا (برال سف هك 6 ردي لزب رو

 تره ره عر ” يي دلال 0 تر هيت اننا اك زر

 ”تلنب : اسر ازع كلر حل احح ركل امن عرف لك در هن هاري ردر كيل(
000 

 1 امهطتبم وو اهلنا ق لفل ! نى ذ الرهالرل اهلا ا

 طن رمزا دو لحل ربل عبر يدر لذ
 لغتك وها بو ” 6 اطناكز مسار موب اري خاوي فر از اهلمنو 2

 6 اي دس ابل رعب ثيم ل ناس تمل« فدل كر رم اها يسر س لام ره
 3 ا تلهل دعا طع لك نزول لمس و 37 لوم وهربت سعر در .

 هر ساو رم شوو امل تورت 0 ا 111

 1 هدم هاد يده دم اجر ئدم ظذاكا هصاديموب الربان

 5 ملطف سال اه مواز كسار طرد 0 ا رن
 هسا يطمع اه هيب اهبل جت ا بي ار هجم

 لبو وسن

 0 وب تا

 رايح اد هس يوب ناتو الكر امد ل ب
 ا تول ام هل ايمس ااولاس دبا اس الدر ركع ناجي لزم

 اهينزفيرف رتل ويس اريل لسحملا يسر 201 وهل اوك دس مهل نسما
 لوح ملفا لص هل ٌناوطتس ال يطول ا امس الموس ع لسا
راست لينال تدل كارب هرمر لد - رسوم سا في بع رند. ل

 0 ت

 يملا لد رو رسام اهامر مز أسدل اصر اهم رر لع 9

 0و ايا ةسنابميوي اان ر_رصل 9

 را رمد بي ضع اضم تاز ارض ارمأ ل يمص لاننا ازهر ١ هز زيبمسا
 ا يلم بارما سا مك ب هيصسو ١ حا

رش ل امورك تامه رب هيلي رطن اهيه كر شيل اولاد ع عاصم هسا(
 نانج ت

 و اب تع ايام اهارمر ١ اميدسم يزعل تل بماي حاس ترم
 ب روخ لد ركتل ةلاخ ادن كساب زمر هل لامير لفبرس ١ لد
 سئس تنباع رس اهيرلطم ا يدر د للا ل ال عندي تسر

 هه اني ارض نر زر اش انهن نسمع دنس يجب امي مكن مهبل اس

 - يتالابن لا لير وات منيل امانه لس ان تق ب# نون ليام الع هالانلا'

0 

 لضخ



 رت ملم راما ها ان سس[ لبر اج يلى يب
 1 را رن (لعس دل د وسخ يبل يا
 مهعرا تلو لع لوصف بره تسلب د . مهم تنهض 1

0 0 0000 
 ا

 ل امج 1 الام ععردرس مهاب اهلل ضم 1 ١
 يدل نع زل رورظحل لزم عسل لع مادخي لج وم ١

 نرش ليج ا (ًعاعرلر لول ١ اأ ؛ بح طر وامس لعل
 0 ارز مو حأر ابن املج | ريس وكي يشر. تا بارما تعط لس مسمار تمل (رطس يمل اونو ١ الر ام ظعارمامل انككل هيل در ملهي ا نم ب لا 0 ا يسن ! ار ازضحل 6 كوتا ا هد طغت يسيل دبع ( نإ اممرب ذأ ءمبا سوو اهيارناكن لا
 26 ]اراد رمان لضم ابل ابل |لكت عاب از“ 0

 هنباوف ربا للاقسام 4 يو ايوترف ل ا لاقد هايل, نب وم تاكر تن د نا 0 تر ما محاضر واو اب
 ها اير اسنان اج

 املج 0 هسرعد هس رح دف ردا ره
 اري ءةمخل فرس تس ردرساو قحال مث قياس الل سايل اس د

 روهمل لملا هذ اح ا يعزم رب مجارس اصل ال ١(ردب ال ايس در اهديوب لان دشس
 ا رف ام هلزوهز لل ناله رجس ردم درالعز انام

 ميا لمس 6 ليد طيلكر سا دع لستر اميه ب ا#س
 0 يا يصير هير لجبل من (
 هةواوح بج دل اما ناس مج كرت (لزعر سنل (هريسح انك
 ليدل هير الحمص ننام فدع ايس حموش لاس لجل
 اناس َتَم بامر ارم يخ للي ل انهازم عب لرش 6 ال لامس نم , ل لس عر ارهرب !( تان ١ لص حضر نتن ان 1 يه تاميسف زيي هل انف ادمل "يل علا « دم طعم ا هين امش لبي بر ونعس ب ١ (!ضس ديزي كر باير عرج اهدسم ١ 1غ طإ سمس تل لرمن (] كحد ه الت حيف كريجا بعل اعمر لس اوي احاطإ رقي اسس لس امس 0

 ت1 يضرك ند ايؤوسيرس



 هنن ل
 اعومو امر بكب اشري بوس هر نس ليصل - #

 را م مع لح مالا از

يسي دينك را ابين امس 6 ”-دجاو 0 هلع 1 5
 . ع

 تلعب مسر ا الار هياط إف كير رمل وسار تع ر:لونمير باهل

 00 مكر 0 ١

 0 0 ما ةدهرشل عامدتج
 أمم هلو

 59 0 1 اك اسبمياو

 لمدط م اير الاس ل جو سلاهررشد ان الع حان «تعير#
 0 ا ١

 كلودنس تن

 2 لح يس ل ل ترم

 رج مىلا 0 1-0

 درملا اذ ان انييبمملا 5 5 سام اج طار انزم :

بحال يغرم | رو راع اناكده اان ابجت امي
 0 كار احا 

 5 يي ل اس اضسع بالسم املأ بيرهر معهن دب اراك رد
 جمل ممل ةراعربرأ ايجريزد جدلا 2 مه

 ظ سا نر ازاالمم افره راهن هيلع نطل # انني

 كن انو 0 1 م 44+ ديمس اعل لورا

 م رشفا يسوي نشك مهس بق زم نار اع ررعرم ا

 هل برت حارملار 1 20

 ل ضر .: ميس إس ع. ! امانا محم نيو السلا 01000 ةلياحلا

 مم اجساد نس وزو لاق نزع نيت اهب لوغنرتهذس 0
 نير يت تح« ل وعي لرب تيل وفني وذل اهب ف امل ل بس أ عصرنا لا

 0 كرما (يلعت ايي اهنا اههموابمس تصوف مد! هامات ريد رسال اهب
 0 ما (نازول' بايع تس عدس

 هيكضلا ارارساة جر اميه اماليب رن

 دبر باكر [ن ا! انضالر هناح نإ! اءيبلاميز اجزم

 تفعيؤ نإ سرر ا تطسنن اممعق "تم رود سامع ل سادبع تحاول ا

 ا مب 4 2ىل ددل سي نال وسر بديع
 - ةضاف هملاس طعن ا

 نعت اسلرمهإل اير ولى لص بكراك د دايس ١ اد إن ال نم« مهدملز قير اير

 هت ١ !ن رك يتعادل ارءانزوا راجل انمار 111 درج ل

 جز تا ترمست ساوطر اطقاربركلان زعير مساقن ارعدبج ورسم يسوم
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 الاه وبزيرم ش 200000 , تح ١ال امس اهي :اهئازس ردم يؤسس هنا

 اعرمي نإ ]كره دباب نم هيرجفا يلج , ١ <-ين هزص# اهريل و تركز
 اعم لل ١ [ةيهلطإم احن ام ريزي اك اسرع" الغ

 همت ماري يعل بما اظن اكل تنك نادم كاك لوب ا حرك ب١ سره 4
 تربع ع ل اصر نامل يسرح هريس ههيئدحي اهل ايئاعر كى رلو] حره د 6تش
 يح يحال تس اع 16 ني مدل ظنا م يعس و ع هس هاج ع كيا از

 هدب عرج ارابرع لامع ت تول اللص حارس ا« ين
 لكك رحال امل 0 يا سا ب سسح ا 1 ظن اها هسا دبه نمي

 أمم ءدالصت ازروك ساد ز مس ازع امويلرع داني ضر ادسزم هكزكزعسي
 فرعا سر بك ا ل يول ل ب دا

 ليسيملام ْناهيبح ايي مهر ! هرمز هم الكوي وكر حال يدان يبرم فى جوع (رشإتب
 ا اها هدو نرحل عبط ديب خامل 06. حسا نازح كب

 ه>اد ص سراح سلوم < اسس ا يل مسه ال الرا | واسم لع همن او دع

 نش / كيل وس نزين اق يف اعنموميتسب نضل امعرل كرد بالم إز انوع 2”
 عدل سل اند لم ره اهسك شعب اذع اذه ميرزا وسر مم ساعي لمي مه

 ذود (يداعفلو مِطَح هلع ميلود زا ةيط يشار لتقل

 لي ارحبي 21| ]1 11111

 ل مياارس قرف تن هن مكي اهرماظيب اند ماع يت ضرامسرت ماكل و ديزا ةنبخ

 0 أل رص ارك دارسي ادم ا حال ول هس هذ !اليه اذ وين هيي غشنا
 اكاطعن اك اوهدادب دن اهرب بس خل ل ازمه ف سويه سار زم هييعل ايي راي مهرج
 تالف سيار وس مل ادي ار سم ال يمس 6 مهين «(مراغ سك «لر يصل كى 1

 رس قلو.« الر راك نب كا بهار _-- - ى وكر اجل أدر بويع هيا ونال او صدي عصا جاب ادرس اافادحاار 5

 2 لاسم '«عشعاع سل سم «ز يعل امهم لع © اء ضارب

 ل, اء ر__ _ معجعبل لوونن انا لعب سو هيلع دهبي يل اوس هيلع سرس
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 لرب حس 1(ر راغمل اسارسيرب ١ رت بيار دمسرب ) ساعد ععلو ف بيم ار لج

 ع
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 . بأ اميييدت :
 ا

 لاتعءازيو وني عورع ا ليعلو اخي آم ورع ماء ةصيزم نايس «ي موال اهب زنط مهن

 ع ايرمل كس اياب ا رمد مل اسال هر ا ل اور دن م شرات المرا وي خر
ا .مل[] اه بارما !ب اي نو ايل ورو تش ليا كالا

 

ل جرس اي طابغشريان .٠٠ لر طن هل تاكو د 00
 ب 7 كر و تق

 لير يمال از حل طوره لردع ا ترب لير
 لجهتس|اوإ] اًيير لاَ بباب زم اهز كرب اروح ز عر از ادم «ررصنم سده ين

 يرن انزلت طيش فش نو ند ركام اساسا زري عك
لا ادهرتم دب بري امة يسم ل «نالاي اب هاما المل اوبر

 انلو بي ميل ان ثرع

 رن لل |رامرر اشد زم رع هادي دير كبس جي
 مقهبلكي لص تن[ ارك و نإ

 فن وظم] ( هائل ار وهم زب ' هلسارتت از ات خي ل از ءاهحاري

 ( يرسل ايل ان ةدعرع هساذع تناريمرب ماسر عردني درع رع نم راف داخكيك سى (

هم الب الهر ريلي مّن راي
 و ل نعد ووو ع لانا اسال ا

 ص لإ امهم يا( رس دازع «مناررب ركاول ان بسسس لااا اج المل ا ار

 راس ارك دج لم ل اص ليل سس كرت سماوي ل انجب مس ييسر | كب

 يلام اعي/ول | س 06 ل تل وس هل اذ لاق

 هه ارك (ب# هل رمهتل اسس ل اريالا اليخنت يلم رسل لع يقصنر لالي اا

نسي ب م « مان < هيدهى دعا « ثارم
 كلام كاع نانس ليتر ر ار ايف هل نا

 ار م( رو ب ةسسفس الحص ايف د د اليشم فرس الب هالو يا

 اعلا عال رشا اب يدار ابا بري 0 هوا ل

 درابر اس م ةيدسن اريح ام ديس اسال روب ين هنزل عدم انعم ا
سوسو از هس( بسير رج د ١

 زي 

س كسل وسر ا هيب: | امزم الهر ام ليست تيه اربع سبح يمي
 تي

او كن روسيا دس وكم ال«
 نع نيل هان كنا ه

ير عم اصر عليم رماد يرسسف ١(ساربب أع ل"
 بع ل

 هر يي نيم اع رت سادس لوس هيمسس ١ تاك رؤي ةماس يسهل

 الدسم اع الخ اد لدم المول لوز ميلا تاع يا دس رازما لا ب اح

ناح ماو مش | زم يسم [ظءاناوه !سارانب اين كر اره اكتر اهرب نإ
 بطعم ال همر رمضرع د 

 طصر عر كر مهلا الر : انتيك اذن , الكسار ار هرد اء لم ..ن بن: را

 دارو ينبوع اضل اه زم يح ومس هارد هيريرا اضويرم ل
يطنل او هربا[. تنل

نطقت انيس افهم يري )0 ه
 ملا هش نسون مها 

ارس لاترد اف (هيعرلا (سرململ دل اف بنسب ماير 2
 سن ار ماب ١ منكن هال ي
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 اهمكاش الر اوس انن الرا هدسإَم الو ارت حاش الو بره اس زل اند قير نار 1 !نكل ار مب

 كر نه ' عيسولع رى عال سر يلم سل ل شيل رسم ري اكد لام انارخاعسا داس اومرك و امج اذ الر
 4 ليلا نار ةلران ئ ارح رسل رالا خوه طم فراقلا هبه رم ينم اناطت يلقن
 ا اغمل اديهئرن ميا نار دحأو يل ارم ادع تا ار هره اوه و لزم

 عب همه رب هأرع مر اح ابا ويس ب نا لم ا لن يسع جام
 ناد( !نازم كرير سن ! و عال ايجاد نطل لع جسر بع سليل هم وحر سيلان
 ملكش وديرم جيش لف ءاببو اعد م ادويخ از و هيحا مرس لعل در آماننب
 ليل عيش 1 6 فايز دز اعدت ) ارم هل كمن (ابع اررهبلا' كراعلاراس ار
 0 بيز امج ارب ) ( مان اريلول ان دعا«

 ؛ ميس !راارخاماراس ويولد اير را ع تل رابتر اومم اا -رمبلع هساوياص
 ام ين ررل راهزر لت هام اهرجرذ 9 اس الما رعي رار ارم ل الرز امل وله

 1 ا ا يووم راع

 ,اهصلا ميبيرم ميا ( طن امبع مع ا ىلع (اا#حل بيلر“ ؟نرار نال يا ١

 ر ٠١ هرعت از اذ لاذ عيمالانم عسب زوج ب مهلرلا اور هرإل نب رك 6« نا همم ١
 رسال اوسسم الر يرحل ابدل اكن اراه زل ١١ ١ نييله سالك بلر سبر زو

 كر لرش راب ره يللا :بل> رك اه زيت الر اح ادسملو اب ارم كدر دج الو ارضنا ال
 بن بد يال 6 اهرنر ءاسا 00 0 م دام عج
 كءمم ار 4 را (ربلط هن يئدما اي سر ال ادم اسر ر

 0 1 طاع تاما جرام مما
 لاجمل 0 زور امه ف نسم
 مراد بلاس كب رسرزل ةمرفي دايز اع |ميرزم « ناس عقد ؛
 ما! ىلا او وشمل سا هدجارمو سالما ا يصد ااسا سا

 هعلر ان ارب رل رازصنعام الر اردس علو |رسسخ دارس امير فرار اين اد
 0 0 ار اهلا رو هد هيك يكد ريت محل م اناا
 اون لاوم.___-صض ارجع « 'سناحجر علولحل سف لب دك 0

 ا اج خرب 0 7-6262 «ء للا
 11م اراب ا رسر ناهي لن اعجب لس نم
 لشاب ارخل ن 00 را ل قل اسار ع ملا

 كر رد 1 ده (شرصل د ره (ش نال ليث عص وسم مم ر , يد هسب اطرح

 رس 0 2 2 , ه ايلح مح
 3 نكس لسا ول «نامتام ساده ده / لع
 1 ها امن سا عر داهمت تاديع رمح زب نونو دمر ومى م
 ترس قربا م مد امان جه لصر يس امر حاز خالل وتم لحد ىلع دل ل د

 , ا
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 رايز ام ايس ا ممل ل سجال موه اوهسارم : ادسءمان رك نايس تامر سن هن

اهلا ا م د /* :ةزملأل هد راجل ا
 نربي. ضخ اكال/امويل بزعم د

 ةماعلا اي امسك رعا4ْا ءرلا غر هك محدن وب اعل دن لسير منسدح ارب عن هيلا

 ب0 راس ارض انب.هيت ال ين ا يم ع ويمر ويعس نمير نه زو

 وا أن امينه
 - هرم عل كرأتملا بز ا ار ةمرحنى 4 1

 ليو هم م رادوس نا دار ب 0

ا اهي زر مال ورد اج رم يبرم
 0 ا عس

 م دل ]نهب اري ًثيسم راانخن ا تلد ريلورددز ان اع الي ةتالنر ا تلمس

اك دعس ( بورت ور قارا اهرب !«يسرطلا بري از وايضا ولأ 6 اكساب
 م

 -هإ ةميلر وسر 1 باجهمس هعا مودل وبي مالس ا هز ء

 لل و ضاري جر اهلل لمصمم مدا انا وهم د هيلع

 رسن اب جد 240 د سلع رسال
 ترولم هس الر رم ليز عد

 سار ١

يجر مدد ديسرب تس تاي يال !ءاهدناوب مسسسا دمهم زم
 07+ ءايلاا كيد 

 هبت يب امي الم الجرب سف از ىو
 "ند سايدرب)( ذاك هرفرب ا(. ملر

عبر يرلخا مالدعزس بوم (ناسهر ع ]سئس 1
 مافسم لب 

 هساريج عل: 8 اد ني زع اور ا ايخخ العر وار عن ان 6 تاجا امس ام مي

 هاناسروزنو امه هبل يعير
 اع < مس اوم /6 اهسلارعاطرب هيت
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 اميل ياسر « نايم ول 6١د اهترب يكن كدح عرادرب هزنرهم 6 لا '؟ ْ

بويل كسر كر ونسسو هب اه نايس الك "ل ( ا ا ههه
 

 دا برود رماهل ل انريع/ نق مسن ”كلرل اه هد رص موي 210

 ْ يسن يل طي طز اناس نس
هعسرلا زوم اي ياي زوباو كا تابوا

 :ىلامملا يب هى دعس د
 بممامعل انا

 ره هكر دعأ لبا 1قيقسب نصح نيرلع ارز ملاهي سيحل ( رز
 ا 0ك لو يزيجبر سامان مس اهناها بيهزمأا ادن

ب. هداك يزيل اعبي
رسر ل اك لاي هيب نم مجعرم مار

 ري ةعلل 

 الصنبنونلسو هامل ل 0
وسر وين لام هفرم ملمع ير

 «از 

 54م مجول و
0 

 “هب سرفر مسد زل ممي نا
1 

 هويدا 0
رع حجج مس ءاررر 1

 بخنزيم د

 هعأب را 6 6 ٠ . ههفارل
 "رخو ديبعر ررعأ دسم ر يح ل 0 . رس يك



 م ارملا 5

 "محم يرضع ارت تر أىامس امد ا 'انحل .بمهالو و

 72086 يخاذلا ار ريمصزء وع ايل: يك لويس رم 1 هم ا ” ويس ل؟ 1 ا

 0 هاا د رض "م ىو تلا وز رع :

 اعطنل همم ل 0 اح نيزلا ل لوف معده رام سب دياهسرإ ار

 1 لازم نصري تلوس مال اذهل اميرل يكرمك يس
 ب اى برمج ره س امد او (١ ال اًدمله أم 0 :

0 2 
 ]ع ول يبا رهن فب الراخت لرش و

 0 7 1 تاس

 وه ضر كراس الهّجاءرربرلم يم 2 ملم يول بك 010م

 0 ا ينهار لل 2م 1 0 و و م
 0 بيسال ارسهد ب ب رمح كرد اسسل اوي اهلي اهب

 ميرنا تل ايوا 4 1 تاازن مران «لاطموبا

 كنس يار ريلت رمل اي همبلا 2مل ان تك اد اه امنر هر مهفم د اند

 6 اتوا تن نب 1 اوصل ١ اهم بح ا ءاربعو ب | (ياا#ذحل
 2 مب محال هابل او اي :( هد يصر ' نر هاو ءيلذرإر (يتا6اس

 5 هريس س ازعيإ اسباب تباع فلذا جا «ن يب هه لوب 1( اهيا

 لوبسا ا عال 1 يلم

 9-5 ا هأسا ارم هرب هن ان كامل نمد د لير طل لو هكرد؟'!هاءار

 تءاياقرمانل اسري ل تع هب هزي ميل رف يو نو
 0-2 الب نيكل ل عدو ١اهلان ل تا دريم ظنا

 ا اب 4 ا ليلك ف محل امماكري أسا امي اهي يك © بلع أر

 رسرب شل آم يغني هل دهر ا عاملا مسكس له يللع ردي ل اميلاث ,إ الي
 رس ب فارس
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 ١ يل هلومم دينرولاب ناو نوم 1 ار

 0 5 0 مل يم
 لمس لل ملرملا بو رفد شيع ار نه 0

 ميل للطير "يارس رول الم يرسل مان نر 11

 كبي" له سافر رجلا بيف حل تاز نلوم ب رولر داما حرر ارا

 <هفازر هسإ ]حام اً رات انلاك هادم لهم دمت انام دي

رما سل زان ماد هو ناطر مهنه ركملاو
 . كنار ها

 عم 0 معامي يلع سام ير يك اممل ده ف نب جالك 6١ناش لام ١

 وج مدلك مسرع لميا سف لحم إل رسر لاك أمس يلو ضنك نع ولا



. 
 ا

عل سي كازا !ةهب يدب لو سل وسر ارلا
 همم ار تاصراعر )ل

نلت اعارد مهره لو ابحر
 تصل اك ارت د صدر 

 الا حالكم

 فمما مص | يعش ل لسا « قر »ليسجل
 العا اي

 اا ف بوس شر محم( سايب 6 50 ل ره مس )6ع. و

هبشرف كر تين ايفو سلو نجل م
يملا و درو كب 

 ءذل 

 و يو تلد (مسر لس م ار اهيلع نيه عر يلم سلب حبلا

زع اسال هيدا 7 بمد[ وسل راع ما اع امدح نم -ارر
 ا اه عجل رم

 الديب ع اهس اذ إم ل ءارر
ا فذ ارك اف اهلا ميموري (١

 4 تاع مهارب 

 2 و رت 2

 "ب نيل وسر تسل اماما ٠ كيرلا لر عورف حييل و سسئر اهم اكلم سا

سا عزاز تر تيلرسر دعت: نير ولت ةدرو ل < بلع
 ببسقع

ع دعس ايساو ا« طناف لييمرب
(ل اعرف ير مرل مهل رول اوي ال متس

 ل مهنرك 

 يعيب اي كيه ادب ىر نا ذي يجب يا رس
ينيمعالب ةلصل / هير شرس لإ اذ

هاد م ملم مديممالاو اعر اقر از 0 ك
 فر وباي 

 7ك ا عل رن ءونعلاز نسب لا ثعصل صا دعسم يس ها
رعو المر ماطرس مهل ربي ود

 عار د هبل اممريوب ا ماقم هالرلا 
 72 عل ير ل لرب

اهلطس اداوم الم مهرب
 ران ةئاسدب

تب تير
 . 

من دا«! نادم اع
 3 4 ل م « هي

 هايل 00

 ري ومب د سول
0 مب حرص ارا 2

 

ا 000 اك تسي مل راه طلع توين ان
 كسضغل ههعزعطنف 

 0 70 , يل م لإ 0
 0 راغمل اميبيم ره ا

0 

 مهم اوما(. شبا ارسل هرب تسلا هيب ثم همسي رم اكلم ليف | ب هع سداد
 هب ررل ا

 ةيررم ءرشر لرس رلد_ب#أ ب ال هّصلع يبحلير سس :

 باز م اكله( 7
 اسرع رول هيي مب | ىىرع هب / اجل اذباطراو ينر إ| سال ا

 . 6 0 ارسرمل انجل 6” لود يندم نم زسف ع انكر

ن يل مر نام رامي
 لبيك (جالرتي ل م/م ناب ير تلع

نع 1 00 رعي لا سال
 0 تناريم هيي 

0 
0 

 > هعلار كر

 0 لع (ىازأ
 را 2

: 

6< يسد اعل مر هال
 2 سال وصرز 

0 ريل ارسإرا
 

 مه ١و احلاريعا :'ءاخوب ا 2 ١

 رج تاق طانمإم هول مش
 نيم ( لاهاي ذى نسسفأ ١ 0ع همبإ
 نسل 0

 م

ويفي سل ليل رس ىل سل سال مم د
مهام تمار را لهنا 

 لل



 دل
 ا و ا هدد مد اهرل لل ؛ عوقد وعلا
 3 اس ا ويدعم
 ْ وسر زاد افكيازم ماجر رانا دم دم تنك يرد

 رم 8 ا ع لا + خاب كفاد

 امد اور رئت خا باعت كيب رح يمك ل هئادس 6 فدرسيل ع 0 8
 همز مرير :د | جل ناد اج اننالوهرم هخالا] ب رول ' له ارم يمل إل رول م را

 5 31 هك ميانسح ما كبر ةسئزم ]مس ميلعو 0

 نر دل هال مذر 2 ان ! تايسما نمت به ردارمج ما اجزن ملول ب

 21 30 ينام الغول 'اناسم ان رمل فنان ان ر احيمو هع ناب

 مج يف ؛هلازن اه سداد ١ ( زن اه اوعي '«'طتامإ ميلرشرت (م_- >/8 وهرت
 0 141 ا همس هلام وجت (ناهتع ع ورع ١2 دِر) م ١هدضملو مما

 كإ ةميللوح .ر محك أ ب يلم سي يؤ سر رم ا نزع نور يبي الع سم ذيع
 صم ماموف مرسالر دروبي ام هل ز حال للحرس لا راسم الع الدم هاربر

 دع اك! افب ب مج لك با حل زقه ردمل اهإ يال 0 باف عجب م
 داعي وعفا دص مز١ لص( رقما لحم ايم !«اين 0 ع

 0 لع وع ابن اة
 زم لم ايقاماد ايست وف بانل الاد ءاع شمل اهي مرج ادد كس 0

 ٍ 0 قازرج ]ااا كير لئن وم لام دكر
 اع يسرب بس و الركن يزف رار ازمدو 16 نو بزوال :(١ ب دارنم
 2 كرس | انبد ' تام تعيسو كلر رجم ناد روس حس لي سعسف لمس

 بم اهو وهلم نا ااهشي دي انناح ادام ' ايس لان سياج راي وزر اكل يَ لوين ميزان لمحبات اإ(] هنيون هكذا دقن حاسس“
 ءادد ره اال ت هروح ها اوم الما اك ف مر لامر مش
 تسع ل امرا رهو ىسم مازال لا ربان ل 1-6 هيجي عنب ايس اعز هس ازحد

 هلي اذن يسم نإ 000 اص ام يبن ١ ىل ' اه ع اهرم اعراب ره ريما
 :/وعبلا مساهل 1 'كايزاح يل سمر معو ايا 2 “٠

 هسكيزايسأ تاس الرع عم هز مز بهز م '(نمس رجح قاصر حولا!(
 بكر يادب !« هذ ان اي اسسب ابتجيم ب برعم( وك اه. لن الذري اعيس مح عا
 لاول يجن او لامس عيسما عرس اك لافي مد اهو 1« ى رم و جد م١ طع 0 ف

 بي اريك د مااا ان 'عد دوق «يندلل | عروس هل د1 ترحل دبع
 تان ديس ا رمصس ولاضو دزه ارضا لو 00 /

 مصادجإ ل رب مرنح) وبس ندر رب ا سد ينج سا ليكي لع اهزع اطقم يه ١ رعب «

 فأما الملز انا امن كر اب اصل اين“ قليل | نام نهر“ شم الا ازع١ لمس



 < جا
 كرب كا ضرع ب!( سه از حلاجرب هش ْ

 2 هةر هسسم عج ري ا

7 

.| 

 د همي ايم 0 جس ا
ايلا يلرتل انيس

 16 2 رانا 

مه اسر ترم مرن ١ الوسم
 تا ع رتب هس ع ا 1 |.ا

 رهن 1 ١

 هيهرس [ -1!طعخ ا 1 ب

 لير هز اضن هبمءرعرم( نار امبمب مير طب يس ع
 110 اكرهك امك) هما ريع كس

بس ل م مارب رك نم م« نأ رع
 تل

 «رانم

 ل يشر عاده ا بميت ! رحال زم الب هنابالإ ل امن نار ع .ملحم هيلع يارس

 8 ادادلرم ضمد ابرك لات رد مح ادا اه عرار م
ب# حلب اسال هيمن طا الاس ا ى

مها مهاو ارطقاكر فارس ا
 

 2 ا اوعي لس مره سسا م سايس« داماس حيو اهب ب هس

 تملا اع نركب تلرخ
 نزلا

 انم__صطصد هناديهزر ما هه ١
 نيمار تا سلو

 د ف

 0 مب بدد هاي ده لال نير نفيس ( ةيلمرم بك (يلسالا د اجب سادبم لوو مم
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